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Javni razpisi
Št. 4110-92/2016-2

Ob-2769/16

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in
15/03 – ZOPA; v nadaljevanju: Zakon), 4. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list RS, št. 95/99, 11/06)
in Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za
leto 2016, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije
na svoji 69. redni seji 7. 1. 2016, objavlja Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport
javni razpis
za sofinanciranje investicij v posodabljanje
športnih objektov in vgrajene športne opreme
v letu 2016
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova
cesta 16, 1000 Ljubljana.
2. Prijavitelj: na razpis za sofinanciranje investicij
v posodabljanje javnih športnih objektov in vgrajene
športne opreme v letu 2016, se lahko prijavijo lokalne
skupnosti, ki imajo v lasti javne športne objekte.
3. Predmet, namen in cilj razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v posodabljanje javnih športnih objektov in vgrajene
športne opreme v letu 2016, katerih sofinanciranje se bo
pričelo po uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov
za leto 2016.
Namen razpisa je spodbuditi posodobitev obstoječih javnih športnih objektov ter njihovo učinkovito rabo
skladno z Nacionalnim programom športa v Republiki
Sloveniji 2014–2023.
Sofinancirali se bodo naslednji projekti:
a. posodobitve pokritih športnih objektov,
b. posodobitve nepokritih športnih objektov,
c. vgradnja športne opreme.
Cilj razpisa je zagotoviti prostorske pogoje za športno dejavnost za vse kategorije uporabnikov.
4. Upravičeni stroški za sofinanciranje: v okviru
razpisa se sofinancirajo stroški posodobitve javnih športnih objektov in vgrajene športne opreme od začetka
izvedbe del na gradbišču do predaje v uporabo. Stroški
investicije do pridobitve upravnih dovoljenj za gradnjo,
stroški gradbenega nadzora, najema kreditov ter stroški
prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke niso
predmet sofinanciranja.
5. Višina sredstev, ki jih bo ministrstvo namenilo za
sofinanciranje investicij v letu 2016, je 511.114,24 EUR.
Pravice porabe so zagotovljene na PP 222010 – Investicije v športno infrastrukturo.

6. Obdobje za porabo sredstev
Sredstva za sofinanciranje morajo biti porabljena
v letu 2016, zato bo zadnji rok za predložitev e-računa,
ki bo podlaga za izplačilo sredstev sofinanciranja do
25. 11. 2016.
Sredstva bodo prejemnikom izplačana na osnovi
e-računa, kateremu mora biti priloženo dokazilo o realizaciji del – izstavljena mesečna situacija oziroma račun za
opravljena dela in opravljeni kontroli s strani ministrstva.
7. Pogoji in merila sofinanciranja
Predlagane investicije se morajo izvajati v Sloveniji
in morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
7.1. Investicijski projekt mora biti skladen s predmetom in namenom razpisa, kar se dokazuje z investicijsko
dokumentacijo.
7.2 Vrednost investicije prijavljenih projektov ne
sme biti manjša od 40.000,00 EUR (brez DDV).
7.3 Prijavitelj mora predložiti dokazilo o zaprtju finančne konstrukcije upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa.
7.4. Investicija se začne in zaključi v letu 2016.
7.5. Do podpisa pogodbe mora biti, če gre za taka
dela, da je to potrebno, pridobljeno ustrezno upravno
dovoljenje za poseg v prostor.
Merila za izbor:
1.

Merilo za izbor je višina vrednosti investicije.
Projekti prijaviteljev bodo glede na višino investicije razvrščeni od najvišje do najnižje vrednosti,
v sofinanciranje pa se uvrsti prvih 13 projektov.
2.
Vsak od izbranih 13 projektov bo sofinanciranih
v višini 39.316,48 EUR.
3.
V primeru, da se na 13. mesto uvrstita dva
prijavitelja z isto višino investicije projekta, bo
izbran tisti, ki bo s svojo investicijo zagotavljal
prostorske pogoje za več športnih dejavnosti in
več različnih kategorij uporabnikov.
4.
V primeru, da bo izbranih projektov manj kot
13, se bo višina sofinanciranja posameznega
projekta sorazmerno povišala, pri čemer znesek
sofinanciranja ne sme biti večji kot bodo vrednosti prijavljenih investicij izbranih projektov.
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje, se zavrnejo. Vloge, ki niso dopolnjene, se zavrže. Vloge bodo ocenjene skladno z merili tega razpisa.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izda
izbranim prejemnikom sklep o dodelitvi sredstev. Projekt bo po veljavnem postopku uvrščen v Načrt razvojnih programov v državnem proračunu. Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport z izbranimi prijavitelji
sklene pogodbo o sofinanciranju pod pogojem, da bodo
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le-ti izpolnili vse zahteve, določene v sklepu o dodelitvi
sredstev.
8. Vloga mora vsebovati:
8.1. Ožigosan prijavni obrazec, podpisan s strani
pooblaščene osebe prijavitelja;
8.2. Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji;
8.3. Izjava, da se investicija ni začela izvajati pred
letom 2016;
8.4. Dokazilo o ostalih virih za zaprtje finančne
konstrukcije;
8.5. Parafiran vzorec pogodbe;
8.6. Podpisan in ožigosan Dokument identifikacije investicijskega projekta izdelan skladno z Uredbo o
enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06,
54/10, 27/16). V kolikor je izdelana še druga investicijska dokumentacija, se jo lahko priloži (PIZ ali IP);
8.7. Prijavitelj mora skupaj z investicijsko dokumentacijo predložiti sklep ustreznega organa prijavitelja
o potrditvi predložene investicijske dokumentacije in
zaznamek na investicijskem dokumentu, ki je predmet
sklepa;
8.8. Dokazilo o lastništvu, kjer izvaja dela;
8.9. Za izvedbo posodobitev športnih objektov in
vgrajene športne opreme naj glede na obseg dela, prijavitelj predloži projektno dokumentacijo ali idejno zasnovo z opisom del ali specifikacijo opreme na osnovi
predračuna, ki ne sme biti starejši od šestih mesecev.
9. Način prijave in razpisni rok: pisne prijave na
razpisnih obrazcih pošljite do 5. 9. 2016 na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova
cesta 16, 1000 Ljubljana. Prijava mora biti predložena v
zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom, »Ne odpiraj – ŠPORTNI OBJEKTI IN OPREMA 2016 (4110-92/2016)«. Na ovitku mora
biti označen polni naslov pošiljatelja. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana najkasneje
zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno
pošiljko ali do 12. ure oddana v vložišču Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16,
1000 Ljubljana. Upoštevane bodo le pravočasne prijave,
ki bodo izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in za katere bodo prijavitelji v rokih, določenih v razpisu, zagotovili
potrebno dokumentacijo. Prijave, ki ne bodo oddane na
predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije,
bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Število investicij,
ki jih predlaga posamezen prijavitelj, ni omejeno. V primeru, da se prijavitelj prijavlja z več investicijami, mora
za vsako investicijo oddati posebno vlogo. Vsaka vloga
mora biti v svoji ovojnici.
10. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog bo opravila strokovna komisija dne 7. 9. 2016. Odpiranje vlog
ne bo javno.
11. Obveščanje o izboru: rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa, je 15 dni od
odpiranja vlog.
12. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, na naslovu
http://www.mizs.gov.si. Dodatne informacije so na voljo
na elektronskem naslovu maja.skale@gov.si. Na vsa
vprašanja, ki bodo prejeta do 26. 8. 2016, bo odgovorjeno do 30. 8. 2016.
Izpolnjene razpisne obrazce prijavitelji natisnejo.
Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena
oseba prijavitelja. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu z 9. točko tega
razpisa.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
MKGP) na podlagi drugega odstavka 24. člena Zakona
o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 –
Odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON-C) in prve alinee 2. člena
Uredbe o podelitvi koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 100/08) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za trajnostno gospodarjenje
z divjadjo v lovišču Anhovo
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo v lovišču Anhovo.
Lovišče Anhovo je določeno z naslednjim opisom meje:
KT 1 Kota 207 m Sopot (zajetje) (X=390005
Y=100289) po grapi navzgor nad zajetje Sopot do točke (X=389984 Y=100638) dalje po plastnici 400 m preko
izvira dveh potokov nad Planico do gozdne ceste. Po
potoku navzdol v Zamedvejski potok do Divje Jame
(X=390486 Y=101956). Po Zamedvejskem potoku in
grapi navzgor do ceste. Po cesti mimo korita pod Sveto
Gemderco, mimo Vrha (731 m), pod Kukom (676 m) do
KT 2 trafo postaja (X=392757 Y=106230). Po potoku
Gorevšek do železniške postaje. Do izliva Robidnika v
Sočo. Po Robidniku in desno po grapi navzgor do 50 m
severno od antene. V ravni črti do ceste za Kanalski
Vrh, kota 590 m. Po cesti do KT 3 presek ceste Mrcinje
Kanalski Vrh z k.o. (X=399062 Y=103943). Naravnost
preko Debelega Griča (764 m) do meje k.o. Dalje po
mejah k.o. Grgar, k.o. Bate, k.o. Banjšice, k.o. Deskle,
k.o. Kanalski Vrh do KT 4 Vodice (651 m) (X=394682
Y=97690). Po grapi do ceste. Po cesti do križišča z
gozdno cesto. Po gozdni cesti do drugega ovinka in po
grapi v Sočo do KT 5 Dolga Njiva (X=393434 Y=97035).
Po Soči navzgor do izliva potoka Strmec. Po Strmecu
navzgor do KT 1 kota 207 m Sopot (zajetje).
II. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku;
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi;
– ima organizirano lovsko-čuvajsko službo v skladu
s predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo;
– zagotavlja prostor za opravljanje administrativnih
zadev;
– zagotavlja ustrezen prostor za pregled uplenjene
divjadi v skladu s predpisi s področja veterine;
– zagotavlja usposobljeno osebo za pregled trupov
divjadi;
– zagotavlja računalniško opremo in organiziranost,
ki omogoča dostop do baze lovskih podatkov.
III. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se
podeli za dobo 20 let od dneva sklenitve koncesijske
pogodbe.
IV. Prednostni vrstni red za izbiro koncesionarja
(1) Koncesionar je lahko lovska družina, ki trajnostno gospodari z divjadjo.
(2) Pri podelitvi koncesije se upošteva naslednji
prednostni vrstni red:
1. lovska organizacija, ki ima večje število članov,
ki so lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov na območju
lovišča Anhovo oziroma ki ima večje število članov s
stalnim bivališčem na območju lovišča Anhovo,
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2. dosedanji koncesionar,
3. lovska organizacija, ki meji na lovišče Anhovo.
(3) Prednostni vrstni red lahko uveljavlja lovska
družina, ki ima najmanj 15 članov.
(4) Prednostni vrstni red lahko uveljavlja lovska
družina samo za eno lovišče.
V. Koncesijska dajatev
Osnova za izračun koncesijske dajatve je petletno
povprečje letnih prihodkov od dejavnosti gospodarjenja
z loviščem (prihodek od prodane divjačine in prihodek
iz lovnega turizma) v zadnjih petih letih. Koncesijska
dajatev je določena kot odstotek osnove za izračun
koncesijske dajatve. Odstotek koncesijske dajatve za
posamezno lovišče znaša 15 % revalorizirano z letno
inflacijo v preteklem koledarskem letu.
Na podlagi navedenega je višina celoletne koncesijske dajatve za lovišče Anhovo 2000 €.
VI. Obvezni dokumenti za vlogo na javni razpis
(1) Vlagatelj mora vlogi na javni razpis, ki sestoji
iz prijavnega obrazca in prilog, priložiti na predpisanih
obrazcih naslednje izjave in dokazila, da:
– ima organizirano lovsko-čuvajsko službo v skladu
s predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo;
– zagotavlja prostor za opravljanje administrativnih
zadev;
– zagotavlja ustrezen prostor za pregled uplenjene
divjadi v skladu s predpisi s področja veterine;
– zagotavlja usposobljeno osebo za pregled trupov
divjadi;
– zagotavlja računalniško opremo in organiziranost,
ki omogoča dostop do baze lovskih podatkov;
– ima najmanj 15 članov.
(2) V skladu s predpisi, ki urejajo pridobivanje in
posredovanje podatkov med organi javne uprave lahko
pridobi MKGP naslednje podatke o izpolnjevanju pogojev za koncesionarja:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku;
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi.
(3) MKGP se zavezuje, da bo osebne podatke,
pridobljene z vlogo na javni razpis, obdeloval v skladu
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).
VII. Način, čas in kraj oddaje vlog
Pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo na
obrazcu vloge mora vlagatelj poslati po pošti na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali jo osebno vložiti v
vložišču MKGP.
Vloga je oddana pravočasno do roka, če je:
– poslana z navadno pošto tako, da je bila dostavljena na MKGP do vključno 19. septembra 2016;
– poslana s priporočeno pošto do vključno 19. septembra 2016, pri čemer se upošteva datum na poštnem
žigu;
– oddana v vložišče (glavna pisarna MKGP) do
vključno 19. septembra 2016 do 14. ure.
Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas
oddaje vloge (ura, minuta), ki ju označi pošta, oziroma
prejema, ki ga označi glavna pisarna MKGP, naslov
vlagatelja ter oznaka »Ne odpiraj – vloga na javni razpis – koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v
lovišču Anhovo«.
Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge komisija ne bo obravnavala in bodo s sklepom zavržene.
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VIII. Postopek in rok za izbor koncesionarja
Odpiranje vlog ni javno in bo potekalo dne 21. septembra 2016 ob 9. uri v prostorih MKGP.
Izbirni postopek bo vodila komisija za ocenitev vlog
na javni razpis za podelitev koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (v nadaljnjem besedilu: komisija),
ki jo bo s sklepom imenoval minister.
Po odprtju vloge bo komisija preverjala vloge glede popolnosti. V kolikor vloga ni popolna, se vlagatelja
pisno pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je
največ 15 dni od prejema poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni
v celoti, se zavrže. Prav tako se zavrže vloga, katere
dopolnitev je bila poslana prepozno.
Po preteku roka za dopolnitev vlog, bo komisija
odločala o izbiri koncesionarja in MKGP v roku 30 dni
predlagala koncesionarja za lovišče Anhovo. O izbiri
koncesionarja bo odločil minister.
Koncesijska pogodba se sklene najkasneje v
60 dneh od dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja.
Če se v tem roku ne sklene koncesijska pogodba, potem
se izvede nov javni razpis.
IX. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v lovišču Anhovo
vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge,
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– podatke o lovišču Anhovo,
– postopek za izbor koncesionarja,
– vzorec koncesijske pogodbe,
– vsebino vloge,
– navodilo vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev
in prilog,
– prijavni obrazec,
– seznam prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj,
– pooblaščene osebe za dajanje informacij med
razpisom.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo,
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do zaključka javnega razpisa, to je
do 19. septembra 2016, na spletnih straneh MKGP:
hhttp://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
X. Pooblaščene osebe za dajanje informacij
Pooblaščene osebe za dajanje informacij med razpisom so:
– Sašo Novinec, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, tel.
01/478-9094, elektronski naslov: saso.novinec@gov.si,
– Matevž Adamič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-9372, elektronski naslov: matevz.
adamic@gov.si.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ob-2760/16
Na podlagi Poslovnega načrta Regionalnega razvojnega centra Koper za leto 2016, Pravilnika delovanja Garancijske sheme za Obalno-kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica, priglasitve Garancijske sheme po pravilu de minimis (št. priglasitve: M001-5868696-2014/I),
Regionalni razvojni center Koper – Garancijska shema
(v nadaljevanju RRC GS), v sodelovanju z občinami
Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Mestna občina
Koper, Piran, Sežana, Območnimi obrtno-podjetniškimi
zbornicami Izola, Koper, Piran in Sežana ter bankami
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Banka Koper d.d., Abanka d.d., NLB d.d. in Delavska
hranilnica d.d. Ljubljana, objavlja
razpis
za dolgoročne kredite z garancijami, namenjene
pospeševanju razvoja podjetništva v Obalno-kraški
regiji in Občini Ilirska Bistrica v letu 2016
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je dodeljevanje ugodnih kreditov z garancijami RRC GS.
Skupna višina razpisanih sredstev za ugodne kredite je 1.098.000,00 EUR, za katere bo RRC GS dodeljeval garancije v višini do 50 % skupne vrednosti kreditov,
kar znaša največ 549.000,00 EUR.
Višina razpisanih sredstev za kredite po občinah je:
EUR
Mestna občina Koper

584.000,00

Občina Izola

149.000,00

Občina Piran

180.000,00

Občina Sežana

169.000,00

OOPZ Sežana

10.000,00

Občina Hrpelje - Kozina

6.000,00

Občina Ilirska Bistrica
SKUPAJ

1.098.000,00

2. Pogoji dodeljevanja
2.1. Dolgoročni krediti
– prosilec lahko vloži vlogo za kredit v višini od najmanj 5.000,00 EUR do največ 85.000,00 EUR;
– obrestna mera:
– pri Banki Koper d.d.: Euribor (šestmesečni)
+ 2,83 % letno
– pri Abanki d.d.: Euribor (šestmesečni) + 1,4 %
letno
– pri NLB d.d.: Euribor (šestmesečni) + 2,20 %
letno
– pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana: Euribor
(šestmesečni) + 2,50 % letno;
– doba vračanja kredita znaša od najmanj 3 leta
do največ 5 let;
– moratorij na vračanje kredita znaša do največ
6 mesecev, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita;
– prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30 % lastnih sredstev;
– prosilec zavaruje prejeti kredit pri banki z garancijo RRC GS v višini do 50 % glavnice kredita brez obresti,
preostanek pa v skladu s pogoji banke;
– bančni stroški za odobritev in vodenja kredita:
– pri Banki Koper d.d.: 0,8 % od zneska kredita,
min. 130,00 EUR,
– pri Abanki d.d.: 0,4 % enkratno ob odobritvi kredita, min. 130,00 EUR in vodenje 0,1 % letno od stanja
glavnice, min. 100,00 EUR,
– pri NLB d.d.: 0,35 % od zneska odobrenega
kredita, min. 200,00 EUR in 100,00 EUR letno;
– pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana: 1,50 %
enkratno ob odobritvi, max 350,00 EUR in vodenje
5,00 EUR mesečno;
– krediti z garancijo RRC GS se odobrijo za upravičene stroške investicije, nastale od 1. 1. 2016–31. 3.
2017. Strošek nastane s sklenitvijo dolžniško upniškega
razmerja.
2.2. Garancija Garancijske sheme
– vloga za kredit je hkrati vloga za garancijo;
– garancija znaša do 50 % glavnice kredita brez
obresti, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.;

– prosilec zavaruje prejeto garancijo RRC GS z eno
menico podjetja in z eno menico lastnika podjetja, za
posamezne primere pa s poroki na podlagi notarskega
sporazuma (odvisno od bonitete kreditojemalca);
– prosilec mora RRC GS za izdano garancijo plačati
1 % od odobrenega kredita;
– garancije se izdajajo najkasneje do 31. 3. 2017.
Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki
nadomeščajo stare kredite.
V skladu s Pravilnikom delovanja Garancijske sheme, članstvo ne predstavlja avtomatično obveznosti
RRC GS pri odobritvi posojila in garancije.
3. Upravičeni stroški investicije
– Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške
nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
stroški gradnje in nakupa objekta.
– Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja.
– Obratna sredstva, ki pomenijo stroške obratnih
sredstev, stroške najema poslovnih prostorov in opreme,
stroške promocijskih aktivnosti, stroške zagona podjetja, stroške priprave in izdelave razvojne in investicijske
dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za
pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške
infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov
širšega pomena, bruto plače in prispevki na plače novo
zaposlenih v podjetju, v povezavi z investicijo od datuma
vročitve sklepa dalje največ 3 mesece, stroške pridobivanja intelektualnih pravic.
Obratna sredstva v povezavi s projektom lahko
znašajo skupaj največ 20 % kredita.
– Med upravičene stroške ne spada nakup cestno
prevoznih sredstev.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje
velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki so organizirana
kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, imajo
sedež dejavnosti in lokacijo naložbe na območju občin
Koper, Izola, Piran, Sežana, Hrpelje - Kozina, Divača,
Komen in Ilirska Bistrica ali pa MSP, ki investirajo na
območju teh občin, ter so plačali enkratno članarino v
Garancijsko shemo pri Regionalnem razvojnem centru Koper v višini 110,00 eur. Število članov sheme ni
omejeno.
Za opredelitev velikosti MSP se upoštevajo določila
iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne
6. 8. 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (UL EU št. 2014, z dne 9. 8. 2008). Opozarjamo
na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije
(ES) št. 800/2008, ki govori o tem, da se za podjetje, ki
ima partnerska podjetja ali povezana podjetja podatki,
tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na
podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v
katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije,
če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako
partnersko podjetje.
Do sredstev po tem razpisu ni upravičen vlagatelj,
ki:
– opravlja dejavnost a) ribištva in akvakulture,
b) premogovništva, c) primarne proizvodnje kmetijskih
proizvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi
Evropske Skupnosti, d) predelave in trženja kmetijskih
proizvodov v kolikor je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo
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na trg ter če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v
celoti prenese na primarne proizvajalce,
– deluje v aktivnostih, povezanih z izvozom, ko je
pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, z
ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– bi pridobil pomoč, ki daje prednost uporabi domačih proizvodov pred uvoženimi,
– ima neporavnane obveznosti do države oziroma
nima poravnanih obveznosti pri Davčni upravi RS, ki jim
je potekel rok plačila,
– je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na osnovi določbe Komisije, ki je prejeto
pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti,
– je v težavah v skladu s Smernicami skupnosti o
državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah (UL C 244, z dne 1. 10. 2004) ter Zakonom o
pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07), in sicer je
podjetje v težavah (na podlagi bilance stanja in izkaza
poslovnega izida za zadnje leto):
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je
tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino
četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,
– ali je podjetje v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije.
5. Pravilo de minimis
Pomoč po tem razpisu se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL EU L 352, 24. 12.
2013), na osnovi katere ni možno združevanje pomoči
za posamezen projekt, ki bi presegal zgornjo mejo pomoči.
Na podlagi tega pravila skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju* – upravičencu ne sme presegati zgornje meje 200.000 eur v obdobju zadnjih treh
proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči
ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 eur za podjetje, ki deluje v komercialnem
cestnem tovornem prevozu.
Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni
znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
Prejemnik pomoči mora pred dodelitvijo sredstev
dati izjavo:
– o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč,
– o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za
iste upravičene stroške,
– s seznamom vseh, z njim povezanih podjetij,

RRC GS bo pisno obvestil prejemnika, da je pomoč
dodeljena po pravilu de minimis.
6. Prednostni kriteriji za dodelitev posojila in garancije
Prednost pri dodelitvi posojila in garancij bodo imeli
prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri financiranja bo višja;
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani (odpiranje novih delovnih
mest, uvajanje novih tehnologij, inovacije, tržna naravnanost, nastop na tujih trgih);
– ekološko naravnani.
7. Vsebina vloge
Vsebina vloge za dodelitev sredstev je razvidna iz
Obrazca: Vloga za posojilo in garancijo, ki ga lahko člani
sheme dobijo na naslednjih mestih:
– na spletnih straneh: www.rrc-kp.si pod rubriko
Kreditiranje podjetij;
– Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja
19, Koper, tel. 05/663-75-83 (Irena Cergol);
– Center za pospeševanje podjetništva Piran d.o.o.,
Liminjanska cesta 96, 6320 Portorož, tel. 041/870-401
(Alberto Manzin);
– Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov,
Partizanska 4, Sežana, tel. 05/734-43-62 (Vlasta Sluban) ali na www.ora.si;
– Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, tel. 05/711-23-10 (Tina Kocjan).
Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se
lahko oddajo na zgoraj navedenih mestih.
Obravnavale se bodo le vloge oddane na izvirnih
obrazcih.
7. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt od dneva
objave razpisa do dneva porabe sredstev. RRC GS bo
javno objavil zaprtje razpisa.
8. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, v kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije;
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih pogojev iz
4. točke tega razpisa).
9. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bo obravnaval kreditni
odbor RRC GS in izbrane banke enkrat mesečno.
RRC GS bo prosilca pisno seznanil z odločitvijo
pristojnih organov v najkasneje 30 dneh po sprejemu
odločitve.
10. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na mestih naštetih
v 6. točki tega razpisa.
Regionalni razvojni center Koper
Garancijska shema

ter zagotoviti, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena gornja meja de minimis pomoči
ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.

za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo v Mestni občini Koper
za leto 2016
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v loviščih,

* Enotno podjetje je opredeljeno v Pravilniku delovanja
GS za Obalno-kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica

Št. 341-1/2016

Ob-2753/16

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper na
podlagi 4. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 50/12) ter sklepa župana
št. 341-1/2016 z dne 5. 8. 2016, v povezavi z Zakonom o
divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl.
US, 17/08 in 46/14 – ZON-C) objavlja
javni razpis

Stran

1868 /

Št.

55 / 19. 8. 2016

katerih lovna površina leži na območju Mestne občine
Koper za leto 2016.
Predmet sofinanciranja so naslednji ukrepi:
1. Biomeliorativni ukrepi, kot so:
– vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna košnja), vzdrževanje grmišč, vzdrževanje remiz za
malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in
vzdrževanje kaluž, izdelava in vzdrževanje večjega
vodnega vira, sadnja in vzdrževanje plodonosnega
drevja in grmovja,
– spravilo sena z odvozom, priprava pasišč za
divjad,
– postavitev in vzdrževanje gnezdnic, solnic in
umetnih dupel.
2. Biotehnični ukrepi, kot so:
– obdelovanje krmnih in pridelovalnih njiv.
3. Tehnični ukrepi, kot so:
– nabava preventivnih zaščitnih sredstev pri
opravljanju kmetijskih del, zlasti naprav za preprečitev
in omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih, ter
zaščitnih sredstev za preprečevanje škod na kmetijskih
površinah,
– nabava in postavitev prometnih znakov »divjad
na cesti« ali preventivnih silhuet divjadi.
4. Izobraževalni in promocijske ukrepi, kot so:
– promocijske in izobraževalne aktivnosti v zvezi
z živalskim svetom in živalskim okoljem (učne poti,
razstave, brošure, srečanja in podobno).
5. Drugi ukrepi varstva okolja in narave.
Ukrepi in aktivnosti se morajo izvajati v skladu
s koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje
z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo,
predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva
okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
2. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska
družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki se
nahaja na območju Mestne občine Koper,
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev: vlagatelj mora z
verodostojnimi listinami dokazati, da je v letu 2016 izvajal aktivnosti na najmanj dveh ukrepih, ki so predmet
sofinanciranja, ki so finančno ovrednoteni najmanj v
višini 50 % vplačanih koncesijskih dajatev. Vsi vlagatelji, ki izpolnjujejo ta pogoj, prejmejo sorazmerni del
sredstev glede na delež plačane koncesijske dajatve
za preteklo leto. V primeru, da se sredstva ne porabijo,
se ostanek porazdeli med izbrane prijavitelje proporcionalno glede na delež lovne površine lovišča, ki leži
v občini.
4. Višina sredstev: višina razpoložljivih sredstev
za leto 2016 je 5.568,54 EUR (zajema koncesnine iz
leta 2015).
5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje:
– Povabilo k oddaji prijave,
– Navodilo prijaviteljem za izdelavo prijave,
– Postopek za dodelitev sredstev,
– Vzorec pogodbe,
– Navodila prijaviteljem za izpolnjevanje obrazcev,
– Obrazce (prijava na razpis in izjava o izpolnjevanju pogojev ter obrazec izvedenih ukrepov gospodarjenja z divjadjo).
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Prijava mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je prijaviteljem na voljo od
dneva objave javnega razpisa do zaključka tega javnega
razpisa, to je do 9. 9. 2016, na spletnih straneh Mestne
občine Koper (http://www.koper.si) ali v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.
6. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis
Prijavitelji lahko oddajo prijave v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper, v
času uradnih ur ali po pošti kot priporočeno pošiljko
na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10,
6000 Koper, in sicer najkasneje do vključno 9. 9. 2016
(velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice
ali prednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv
in naslov prijavitelja. Prijava mora biti poslana v zaprti
ovojnici z obvezno navedbo razpisnega področja na
prednji strani ovojnice:
– »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za leto 2016
– št. 341-1/2016«.
Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo
zavržene.
7. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: odpiranje
vlog bo izvedeno v prostorih Mestne občine Koper v
roku sedmih dni od dneva zaključka razpisa. Odpiranje
vlog ni javno.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani občine ali v času uradnih v sprejemni
pisarni Mestni občine Koper.
9. Obvestilo o izidu razpisa: o izidu razpisa bodo
prijavitelji s sklepi obveščeni v roku 8 dni od dneva odločitve komisije. Sredstva bodo upravičenci koristili na
podlagi sklenjenih pogodb.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse
dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom so
na voljo na sedežu Mestne občine Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, tel. 05/66-46-239 – kontaktna
oseba Zvezdan Primožič.
Mestna občina Koper
Ob-2759/16
Mestna občina Ljubljana objavlja na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo,
15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr,
40/12 – ZUJF in 14/13; v nadaljevanju: ZZDej) in 7. točke 18. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 66/07 – UPB in 15/12)
javni razpis
za podelitev 2 koncesij za opravljanje javne službe
na področju osnovne zdravstvene dejavnosti
v Mestni občini Ljubljana
1. Koncedent: Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL).
2. Jezik, v katerem mora vlagatelj izdelati vlogo:
vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev 2 koncesij
za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v MOL:
– 2 koncesiji na področju splošne medicine.
4. Oznaka koncesije, obseg razpisanega programa
koncesije in krajevno območje, za katerega se razpisuje
koncesija:
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4.1. 1,00 program splošne medicine v pritličju na
naslovu Tehnološki park 22a, 1000 Ljubljana (ČS Rožnik);
4.2. 0,50 programa splošne medicine znotraj ČS
Center.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko
razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za čas 15 let.
Koncesijo z oznako 4.1. in 4.2. se prične opravljati predvidoma s 1. 1. 2017, najkasneje pa v roku 2 mesecev
od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), v nasprotnem primeru se koncesija odvzame z odločbo.
6. Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati
Za izvajanje dejavnosti, ki so predmet javnega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati zakonsko predpisane
pogoje, ki jih določa 35. člen ZZDej in dodatne pogoje,
ki jih določa koncedent. Kot dokaz o izpolnjevanju zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev mora vlagatelj v
vlogi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu
ali overjeni fotokopiji. Posameznega zahtevanega dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali
lastno nadomestno izjavo.
6.1. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je
vlagatelj fizična oseba:
6.1.1. da ima zahtevano izobrazbo za opravljanje
predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno
delo;
6.1.2. da ni v delovnem razmerju, oziroma v kolikor je
v delovnem razmerju, bo to v primeru podelitve koncesije
na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o koncesiji;
6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča
prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma
poklica;
6.1.4. da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in kadre. V primeru podelitve koncesije z oznako 4.1.
bo vlagatelj opravljal koncesijsko dejavnost v ordinacijskih prostorih v pritličju na naslovu Tehnološki park 22a,
1000 Ljubljana (ČS Rožnik). V ta namen bo najkasneje
v roku 21 dni po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije sklenil najemno pogodbo, ki bo vezana na čas
trajanja koncesije;
6.1.5. da bo v primeru podelitve koncesije na tem
javnem razpisu, opravljal koncesijsko dejavnost vsaj
dvakrat tedensko v popoldanskem času (pogoj 6.1.5.
velja le za koncesijo z oznako 4.1.);
6.1.6. da bo v primeru podelitve koncesije na tem
javnem razpisu, opravljal koncesijsko dejavnost vsaj enkrat tedensko v popoldanskem času (pogoj 6.1.6. velja
le za koncesijo z oznako 4.2.);
6.1.7. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti v RS na področju zdravstvene dejavnosti, na
katero kandidira na tem razpisu;
6.1.8. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni
ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja. Tu so mišljeni
upravni postopki, ki jih vodi MOL ali pa sodni postopki
v katerih MOL nastopa kot stranka oziroma stranski
udeleženec;
6.1.9. prijava vlagatelja na Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije skladno s Splošnim dogovorom
za pogodbeno leto 2016, ki jo bo vlagatelj v primeru podelitve koncesije moral dopolniti.
6.2. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je
vlagatelj pravna oseba:
6.2.1. da ima predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo;
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6.2.2. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti
pri pravni osebi ni v delovnem razmerju pri drugi pravni
osebi, oziroma v kolikor je, bo to delovno razmerje v
primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z
odločbo in pogodbo o koncesiji;
6.2.3. da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni s pravnomočno sodbo sodišča
prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma
poklica;
6.2.4. da ima pravna oseba zagotovljene ustrezne
prostore, opremo in kadre. V primeru podelitve koncesije
z oznako 4.1. bo pravna oseba opravljala koncesijsko
dejavnost v ordinacijskih prostorih v pritličju na naslovu
Tehnološki park 22a, 1000 Ljubljana (ČS Rožnik). V ta
namen bo najkasneje v roku 21 dni po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije sklenila najemno pogodbo, ki
bo vezana na čas trajanja koncesije;
6.2.5. da bo v primeru podelitve koncesije na tem
javnem razpisu predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi opravljal koncesijsko dejavnost vsaj
dvakrat tedensko v popoldanskem času (pogoj 6.2.5.
velja le za koncesijo z oznako 4.1.);
6.2.6. da bo v primeru podelitve koncesije na tem
javnem razpisu predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi opravljal koncesijsko dejavnost vsaj
enkrat tedensko v popoldanskem času (pogoj 6.2.6.
velja le za koncesijo z oznako 4.2.);
6.2.7. da ima pravna oseba veljavno dovoljenje
Ministrstva za zdravje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije;
6.2.8. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti v RS na področju zdravstvene dejavnosti, na
katero kandidira na tem razpisu;
6.2.9. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti
pri pravni osebi ni že izvajalec koncesijske dejavnosti v
RS na področju zdravstvene dejavnosti, na katero kandidira vlagatelj na tem razpisu;
6.2.10. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje
koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi
upravni ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja, zakonitega zastopnika pravne osebe ali predvidenega nosilca
koncesijske dejavnosti pri pravni osebi. Tu so mišljeni
upravni postopki, ki jih vodi MOL ali pa sodni postopki
v katerih MOL nastopa kot stranka oziroma stranski
udeleženec;
6.2.11. prijava vlagatelja na Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije skladno s Splošnim dogovorom
za pogodbeno leto 2016, ki jo bo vlagatelj v primeru podelitve koncesije moral dopolniti.
7. Merila za vrednotenje vlog pri koncesiji z oznako
4.1. in 4.2. (oznaka razpisane koncesije je navedena v
4. točki besedila javnega razpisa)
Vloge vlagateljev pri koncesiji z oznako 4.1. in 4.2.
bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:
7.1. delovna doba nosilca dejavnosti: največ
10 točk;
7.2. število opredeljenih zavarovanih oseb pri nosilcu dejavnosti: največ 10 točk.
8. Žreb: če dosežeta dva ali več najbolje ocenjenih
vlagateljev na podlagi postavljenih meril pri razpisani
koncesiji enako število točk, se izvede žreb.
9. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavine vloge so podana v razpisni dokumentaciji.
10. Rok za oddajo vlog: vloge morajo biti oddane
na naslov Mestna občina Ljubljana, Glavna pisarna,
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Glavna pisarna MOL). Šteje se, da so vloge za
koncesijo št. 4.1. in 4.2. (oznaka razpisane koncesije je
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navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) prispele
pravočasno, če so bile oddane na pošti s priporočeno
pošiljko najkasneje do 27. 8. 2016 do 24. ure ali oddane
neposredno v Glavni pisarni MOL do 27. 8. 2016 v delovnem času (od ponedeljka do četrtka od 8. do 17. in v
petek od 8. do 13. ure).
11. Obravnava vlog: razpisna komisija, ki jo imenuje župan MOL, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne
in popolne vloge, ki ustrezajo dodatnim pravilom pri
oddaji vloge (glej II. poglavje razpisne dokumentacije)
ter posredovala predlog o izbiri pristojnemu upravnemu
organu. Po pridobitvi ustreznih mnenj in soglasij, ki jih
določa ZZDej, bo koncesija podeljena z upravno odločbo. Prepozne, nepravilne, nepopolne vloge in vloge,
ki ne ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge ter
tudi vloge vlagateljev, ki ne bodo izbrani, bo pristojni
upravni organ zavrnil z upravno odločbo, ki jo bo posredoval vsem vlagateljem. Dopolnjevanje vlog ni možno.
V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev koncesije ali ugotovi,
da program za razpisano koncesijo ni na razpolago, se
koncesije ne podeli.
12. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog za koncesijo št. 4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega
razpisa) bo 30. 8. 2016 ob 9. uri v prostorih Oddelka
za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova ulica 5, 1000
Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo javno.
Odpiranje vlog za koncesijo št. 4.2. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega
razpisa) bo 30. 8. 2016 ob 10. uri v prostorih Oddelka za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova ulica 5,
1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo javno.
13. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh MOL (http://www.
ljubljana.si) in v Glavni pisarni MOL v delovnem času:
od ponedeljka do četrtka od 8. do 17. ure in v petek od
8. do 13. ure.
Mestna občina Ljubljana
Ob-2762/16
Javni razpis
za podelitev koncesije za izvedbo projekta
»Celovita energetska obnova javnih stavb v Občini
Črnomelj«
1. Povabilo k oddaji prijave
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj (v
nadaljevanju: koncedent) na podlagi 48. člena Zakona o
javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06,
v nadaljevanju: ZJZP) objavlja povabilo k oddaji vloge
za javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska obnova javnih stavb v Občini
Črnomelj«.
Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora
biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno
dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni
strani koncedenta http://www.crnomelj.si/.
2. Splošne informacije o javnem razpisu
Ime javnega razpisa: »Celovita energetska obnova
javnih stavb v Občini Črnomelj«
Številka javnega razpisa: 360-22/2016
Podatki o koncesijskem aktu: Javni razpis se izvaja
na podlagi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za
izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Črnomelj (Uradni list RS,
št. 51/16)

Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v javnih objektih v lasti Občine
Črnomelj.
Območje izvajanja koncesije obsega sledeče objekte (in uporabnike):
Objekt

Naslov

Bivši Dijaški dom

Ulica Otona Župančiča 7,
8340 Črnomelj

OŠ Milke Šobar Nataše

Kurirska steza 8,
8340 Črnomelj

OŠ Mirana Jarca

Ulica Otona Župančiča 8,
8340 Črnomelj

»Stara lekarna«

Kolodvorska cesta 23a,
8340 Črnomelj

Zdravstvena postaja Vinica Vinica 39a, 8344 Vinica
»Grad« oziroma Občina
Črnomelj

Trg svobode 3,
8340 Črnomelj

Osnovna šola Dragatuš

Dragatuš 48,
8343 Dragatuš

Podružnična osnovna šola Adlešiči 16, 8341 Adlešiči
Adlešiči
Osnovna šola Stari trg ob
Kolpi

Stari trg ob Kolpi 7,
8642 Stari trg ob Kolpi

Območje izvajanja iz predhodnega odstavka se lahko razširi na dodatne objekte, ki konceptualno ustrezajo
programski zasnovi projekta javno-zasebnega partnerstva. Do oddaje končnih ponudb, lahko koncedent nabor
objektov, ki bodo vključeni v projekt, zmanjša, v kolikor
se za posamezni objekt izkaže, da je njegova vključitev
v projekt negospodarna ali v kolikor bi pridobljene smernice soglasodajalcev ali pogoji upravljavcev izvedbo
energetske sanacije posameznega objekta ali ukrepa
toliko podražili, ali bi usklajevanje s pogoji v tolikšni meri
oviralo izvedbo tega dela projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.
Trajanje koncesije: Koncesija se podeli za največ
15 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z
določbami koncesijskega akta. Koncesija se bo pričela
izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe,
skladno z določbami le-te.
Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje
2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega
cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo
v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje
energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo
in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi,
vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«,
specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok za
predložitev prijav
Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za
njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.
Prijave morajo do roka za oddajo vlog prispeti na
naslov Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Končni rok za oddajo prijav je 4. 10. 2016 do 9. ure.
Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno
ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega
roka, sicer se bodo štele za prepozne (prejemna teorija).
Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, dne 4. 10.
2016 ob 9.30.
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4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: prijavo lahko skladno z 38. členom ZJZP predloži skupina
prijaviteljev. Prijavitelj lahko v okviru prijave skladno s
74. členom ZJZP nominira poljubno število podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve skupne
prijave oziroma nominacije podizvajalcev so navedene
v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji.
6. Merila
Koncedent bo med popolnimi vlogami izbral tisto
vlogo, ki bo na podlagi meril ekonomsko najugodnejša
(upoštevajo se točke na dve decimalni točki natančno).
Merila za izbor najugodnejše vloge so:
– Prihranki 1 (znesek neto sedanje vrednosti prihrankov v celotni pogodbeni dobi)
– Prihranki 2 (odstotek udeležbe koncedenta na
zagotovljenih prihrankih)
– Prihranki 3 (odstotek udeležbe koncedenta na
presežnih prihrankih) in
– Višina investicije (višina investicije izvedenih ukrepov brez DDV)
Podrobnejša vsebina meril in opredelitev načina
točkovanja je podana v razpisni dokumentaciji.
7. Postopek izbire izvajalca: koncedent bo postopek
izbire izvajalca izvajal ob upoštevanju določb III. dela
ZJZP po postopku konkurenčnega dialoga skladno s
46. členom ZJZP. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji
obveščeni do 31. 12. 2016.
8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja
v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi
javnega razpisa preko elektronske pošte joze.migalic@
crnomelj.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z
javnim razpisom je 23. 9. 2016 do 8.30. Koncedent bo
podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, najkasneje šest dni pred rokom za oddajo prijav.
Občina Črnomelj
Št. 341-1/2016-4

Ob-2767/16

Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS,
št. 57/10) v povezavi s Zakonom o divjadi in lovstvu
(Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in
46/14 – ZON-C), Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 34/15 in 55/15) objavlja
Občina Majšperk (v nadaljevanju: občina), Majšperk 39,
2322 Majšperk
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov (vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz
za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava
in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje
gnezdilnic, solnic in prež) (v nadaljevanju: aktivnosti)
v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži v
občini. S tem želimo vzpodbuditi upravljavce lovišč k
še boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo in
loviščem.
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to pogodbo,
koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi
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s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in
zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v
občini,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno površino
lovišča, ki leži v občini. V primeru, da se sredstva ne
porabijo, se ostanek sredstev enakomerno porazdeli
med izbrane vlagatelje.
4. Višina sredstev: višina sredstev je 1.438,70 EUR.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za tekoče leto morajo biti v tekočem letu tudi porabljena.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje
z divjadjo vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge,
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– Postopek za izbor prejemnika,
– Vzorec pogodbe,
– Navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
– Obrazce:
– Obrazec – PRIJAVA NA RAZPIS,
– Obrazec – IZJAVA VLAGATELJA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo, od
dneva objave tega javnega razpisa do zaključka tega
javnega razpisa, na spletnih straneh Občine Majšperk
in v vložišču občine.
7. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis
Vlagatelji lahko vloge oddajo po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 39,
2322 Majšperk ali jo osebno vložijo v vložišču občine,
in sicer najkasneje do vključno 30. 9. 2016 (velja datum
poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno
navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice:
– Ne odpiraj – vloga na javni razpis – sofinanciranje
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo;
– Ime lovišča na katerega se vloga nanaša.
Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo
zavržene.
8. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: odpiranje
vlog bo vodila komisija imenovana s strani županje,
dne 4. 10. 2016 ob 11. uri, v prostorih Občine Majšperk,
Majšperk 39, 2322 Majšperk. Odpiranje vlog ni javno.
9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o
izidu razpisa
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega besedila razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev
vloge (nepopolne vloge).
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Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih
pogojev in pogojev določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani občine www.majsperk.si. ali pa jo v tem
roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, v času
uradnih ur občinske uprave Občine Majšperk.
11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse
dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan oziroma
e-pošti.
Občina Majšperk
Št. 407-0202/2016

Ob-2768/16

Na podlagi Pravilnika o spodbujanju podjetništva
v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 29/14), Odloka
o proračunu Občine Brežice za leto 2016 (Uradni list
RS, št. 13/16) in priglasitvijo sheme državne pomoči
št. M001-5880173-2014 pri Ministrstvu za finance, objavlja Občina Brežice
javni razpis
za pospeševanje razvoja podjetništva
v Občini Brežice za leto 2016
1. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je:
A. Sofinanciranje investicij (v nadaljevanju namen A).
B. Sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih
mest, povezanih z investicijo (v nadaljevanju namen B).
C. Sofinanciranje stroškov povezanih z udeležbo
podjetnikov na sejmih za predtsvitev inovativnih proizvodov in storitev (v nadaljevanju namen C).
D. Subvencioniranje najemnin v starem mestnem
jedru (v nadaljevanju namen D).
2. Razpoložljiva sredstva
Skupna
višina
razpoložljivih
sredstev
je
130.000 EUR (postavka 00217 – sredstva za vzpodbujanje podjetništva).
Namen A: 95.000 EUR
Namen B: 20.000 EUR
Namen C: 5.000 EUR
Namen D: 10.000 EUR
SKUPAJ: 130.000 EUR
V kolikor je upravičenih vlog več kot je razpoložljivih sredstev, se dodeljena sredstva linearno zmanjšajo
vsem upravičencem. V primeru, da je za določen namen več sredstev kot pa je upravičenih vlog, se lahko
sredstva prerazporedijo za namen, kjer je sredstev manj
kot pa je upravičenih vlog. Prednost pri dodeljevanju
sredstev do najvišjega limita po posameznem namenu
imajo namen B, C in D. Preostala sredstva se namenijo
za namen A, pri čemer imajo prednost t. i. start up podjetja. Za »start up« podjetje se po tem razpisu smatrajo
podjetja, ki so bila ustanovljena po 15. 9. 2013 oziroma
niso starejša od treh let računano od zadnjega dne za
prijavo na razpis. Sredstva za namen A bodo razdeljena
tako, da bodo upravičene investicije »start up« podjetij
sofinancirane z enkrat višji deležem kot ostale.
3. Pogoji za pridobitev sredstev in upravičeni nameni
Namen A:
Sredstva se dodelijo za začetne investicije. To so
investicije v osnovna sredstva za ustanovitev novega
ali razširitev obstoječega obrata, spremembe proizvodnega procesa ali proizvoda v obstoječem obratu (s

pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije)
in investicije v osnovna sredstva kot nakup podjetja, ki
je prenehalo delovati ali bi drugače prenehalo delovati.
Investiranje v nakup nove proizvodne in storitvene
opreme in nakup nematerialnih pravic (patenti, licence),
zaradi ustanovitve novega podjetja, širitve obstoječe
dejavnosti ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko varnejše tehnologije; izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev).
Sofinancira se investicije v obdobju od poteka
prejšnjega razpisnega roka (16. 9. 2015) do zadnjega
datuma, ki je določen za oddajo vlog (15. 9. 2016).
Upoštevajo se le stalna sredstva, ne drobni inventar.
Upoštevajo se računi brez DDV.
Neupravičeni stroški so: nakup telefonov, faksov in
ostale telekomunikacijske opreme, pohištva (različne
police, mize, stoli, omare, regali, pulti itd.), kopirnih strojev, igralnih avtomatov, klimatskih naprav, promocijskih
aktivnosti (npr. reklamnih tabel, panojev itd.), opreme
za varovanje in video nadzor; opreme, ki je sestavni
del zgradbe (npr. vgradna dvigala, okna, vrata itd.),
nepremičnin, šotorov, elektrokomunikacijske opreme,
ogrevalne opreme, sanitarne opreme, čistilnih naprav,
sončnih elektrarn, sončnih kolektorjev, strojev za urejanje okolice.
Intenzivnost pomoči:
Sofinanciranje začetnih investicij lahko maksimalno
znaša največ 40 % vrednosti upravičenih stroškov investicije z upoštevanjem zgornje meje vrednosti investicije
v višini do 40.000,00 € brez DDV.
Investicija se mora v regiji ohraniti 5 let in prejemnik pomoči prispevati najmanj 25 % lastnih sredstev
za investicijo. Pri dodelitvi pomoči se ne sme preseči
zgornja meja intenzivnosti ne glede na to, iz katerih virov
(sredstva občinskega proračuna, državnega proračuna
ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
Posamezen vlagatelj lahko prijavi maksimalno vrednost investicije v višini 40.000,00 EUR (brez DDV), v kolikor prijavi večjo vrednost, se bo upoštevala upravičena
maksimalna vrednost investicije po tem razpisu.
Posamezen vlagatelj lahko prijavi minimalno vrednost investicije v višini 4.200,00 EUR (brez DDV), v kolikor prijavi manjšo vrednost, ni upravičen do sredstev
po tem razpisu.
Investicija v stroje in opremo je lahko sestavljena iz
več računov, vendar mora skupna vrednost te investicije
presegati 4.200,00 EUR (brez DDV), pri tem mora biti
vrednost posameznega računa najmanj 500,00 EUR
(brez DDV).
V primeru leasinga se kot skupna višina investicije
šteje celoten znesek predmeta leasing pogodbe, kot
upravičen strošek za dodelitev subvencije pa se štejejo
dejansko plačani obroki, brez obresti in drugih stroškov
odobritve leasinga v razpisnem obdobju, za katere mora
vlagatelj priložiti dokazila o plačilu in anuitetni načrt.
Namen B:
Sofinanciranje stroškov novih delovnih mest, realiziranih v obdobju od 1. 9. 2015 do 30. 8. 2016. Posamezno mikro ali majhno podjetje lahko prijavi največ
5 delovnih mest. V primeru, da vlagatelj prijavi več kot
5 novih delovnih mest, se upošteva prvih 5 navedenih
v vlogi. Za vsak novo odprto delovno mesto se lahko
maksimalno dodeli do 200,00 €/polni mesec nove zaposlitve v razpisnem obdobju. V primeru zaposlitve za
krajši delovni čas, je vlagatelj upravičen do sorazmernega deleža subvencije. Upoštevajo se samo pogodbe
o zaposlitvi za najmanj dve leti. Izpolnitev kriterija novih
zaposlitev se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev v
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primerjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev. Pri tem
morajo biti upoštevani naslednji pogoji:
– delovno mesto mora biti povezano z izvajanjem
projekta začetnih investicij,
– investicijski projekt mora voditi k neto povečanju
števila zaposlenih v obratu v primerjavi s povprečjem
preteklih dvanajstih mesecev,
– nova delovna mesta morajo biti ohranjena vsaj
2 leti.
Prijavitelji niso upravičeni do sredstev za razvoj
iz namena B tega razpisa, če so prejeli pomoč za isto
delovno mesto s strani Zavoda RS za zaposlovanje ali
iz drugih virov.
Namen C:
Sofinanciranje stroškov povezanih z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev inovativnih proizvodov in storitev obdobju od 16. 9. 2015 do 15. 9. 2016.
Sofinancirajo se stroški udeležbe na domačih in tujih
sejmih. Sofinanciranje je lahko do 40 % upravičenih stroškov. Upravičeni stroški so: najem razstavnega prostora,
stroški vpisa v razstavni katalog. Prijavitelj mora predložiti dokazila, da gre za inovativni produkt kot so npr.
nagrade in priznanja za inovativnost.
Namen D:
Sofinanciranje stroškov najema poslovnih prostorov
v starem mestnem jedru v obdobju 1. 9. 2015–30. 8.
2016
Upravičen strošek najemnine je maksimalno do
7 €/m2, ki ga mora stranka dokazati z najemno pogodbo
in potrdili o plačilu. Maksimalno upravičena površina je
do 100 m2.
Višina subvencioniranja:
Do 40 % upravičenih stroškov oziroma največ do
2,8 €/m2.
Subvencijo za najem poslovnih prostorov je možno
pridobiti za največ prvi 2 leti poslovanja v starem mestnem jedru.
V primeru, da vloge upravičencev presegajo razpisana sredstva, se subvencija dodeli vsem, vendar se
znesek dodeljenih sredstev linearno zniža.
Za območje starega mestnega jedra se šteje območje, ki je določeno z naslednjimi mejnimi parcelami, ki so
vse v k.o. Brežice:
1501, 1502, 1218, 1243,1246, 779/3, 779/1, 526/1,
525, 1495, 258, 259, 233, 232, 231, 230, 229, 136, 139,
145, 1498, 96/2, 96/4, 99, 104, 67, 113, 117, 122, 123,
663/2, 663/3 646, 641/1, 641/2, 634, 633, 628, 626, 624,
621, 667, 669, 672, 679, 683, 686, 689, 692, 695, 698,
701, 704, 1250, 1255, 1265, 1267, 1268.
Grafični del si lahko stranke ogledajo na Občini Brežice, CPB 18, 8250 Brežice, v pisarni št. 38 in se tako
prepričajo ali je poslovni objekt znotraj starega mestnega jedra, kar je pogoj za subvencijo.
4. Upravičenci
Po tem razpisu so do državne pomoči upravičena
mikro in majhna enotna podjetja, ki so registrirana v
skladu z Zakonom o gospodarskih družbah:
– s sedežem v Občini Brežice in krajem investicije
na območju Občine Brežice ali
– ki imajo sedež dejavnosti izven Občine Brežice,
v kolikor imajo poslovno enoto v Občini Brežice, v kateri zaposlujejo najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas s
stalnim prebivališčem v Občini Brežice in investirajo na
območju Občine Brežice.
Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so
med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev
ali družbenikov drugega podjetja;
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– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega
podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju drugega
odstavka tega člena preko enega ali več drugih podjetij,
prav tako veljajo za enotno podjetje.
Za mikro in majhna podjetja se uporablja definicija,
ki jo navaja Zakon o gospodarskih družbah.
Pri namenu D so upravičenci mikro in majhna podjetja, ki so pričela z dejavnostjo v starem mestnem jedru
po 1. 7. 2012. Do subvencije niso upravičena podjetja,
ki v starem mestnem jedru izvajajo dejavnost gostinstva
in trgovine, razen trgovine z lokalnimi proizvodi domače
obrti in ekološko pridelane hrane.
Do sredstev za razvoj so iz tega razpisa upravičeni
tudi samostojni podjetniki posamezniki. Pri njih se vsi
pogoji za mikro in majhne družbe smiselno uporabljajo.
Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu
de minimis, kar pomeni, da skupni znesek pomoči dodeljen istemu upravičencu ne bo presegel 200.000 EUR
v obdobju zadnjih treh proračunskih let od zadnjega
prejema takšne pomoči, ne glede na obliko, vir (državni,
občinski, sredstva unije) ali namen pomoči (v primeru
podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša
zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR).
Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz
sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v
celoti prenese na primarne proizvajalce.
Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z
izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo.
Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo
domačih proizvodov pred uvoženimi.
Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti,
ki nimajo poravnanih svojih zapadlih obveznosti do Občine Brežice.
Pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni
tovorni prevoz.
Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno
pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se
s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije
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(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v Uredbi
360/2012.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami
de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma
100.000 EUR).
Posamezni vlagatelj se lahko prijavi na razpis le z
eno vlogo za posamezni namen, in sicer za namen A z
eno vlogo in za namen B z eno vlogo in ravno tako za
namen C z eno vlogo oziroma namen D.
V primeru, da za določen namen ni dovolj prijav za
črpanje celotnega zneska, se lahko neporabljena kvota
sredstev prenese za drug namen, kjer je več vlog oziroma je možno ta sredstva razdeliti v skladu z razpisnimi
pogoji.
Sredstva za pospeševanje razvoja podjetništva v
Občini Brežice se na podlagi tega razpisa dodeljujejo
glede na vrsto intervencij kot nepovratna sredstva in jih
je možno dodeliti v primeru, kadar te predstavljajo potrebno vzpodbudo za izvedbo zastavljenega namena.
Dodelijo se lahko le, če imajo stimulativni učinek in niso
namenjena samo zniževanju stroškov podjetja.
Po pregledu prispelih vlog na javni razpis in pred
dodelitvijo sredstev upravičencem, se opravi ogled določenih prijavljenih investicij pri upravičencih s strani
članov komisije.
5. Izjava o zaupnosti dokumentacije
Dokumentacija, ki bo prispela na razpis, je zaupne
narave in bo uporabljena izključno v postopku odločanja
o dodelitvi sredstev po tem razpisu.
Člani strokovne komisije se zavežejo, da bodo podatke varovali kot zaupne in jih uporabili izključno za
namene ocenjevanja.
6. Vsebina vloge
Prijava na razpis mora vsebovati:
Za namen A – sofinanciranje začetnih investicij
1. Osnovni podatki prosilca (OBRAZEC 1);
2. Podatki o investicijskem projektu (OBRAZEC 2);
3. Predstavitev investicije, specifikacija in izjava
(OBRAZEC 3);
4. Kopije računov in kopije dokazil o plačilu,
skladno s predloženo specifikacijo investicije za obdobje od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega
datuma, ki je določen za oddajo vlog;
5. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za
obrtne dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se fotokopije;
6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih (za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne
osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; priložijo se fotokopije;
7. Izjava o značilnosti začetne investicije (OBRAZEC 4);
8. Izjava o resničnosti podatkov (OBRAZEC 5);
9. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči
(OBRAZEC 6);
10. Izjava v primeru leasinga (Za podjetja/podjetnike, ki so investicijo financirali z leasingom – OBRAZEC 7); in anuitetni načrt;
11. Izjava o kvoti zaposlenih (Za podjetja/podjetnike, ki nimajo sedeža v Občini Brežice), priloga – kopija M1/M2 obrazca za vse zaposlene v poslovni enoti
– OBRAZEC 8);
12. Vzorec pogodbe (parafiran).
Za namen B – sofinanciranje stroškov odpiranja
novih delovnih mest, povezani z investicijo
1. Osnovni podatki prosilca (OBRAZEC 1);
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2. Dokumentacija, povezana z začetno investicijo, ki dokazuje izvajanje začetne investicije
(eno izmed navedenih: investicijski elaborat,
poslovni načrt, kupoprodajna pogodba, lokacijsko ali
gradbeno dovoljenje, kopije računov itd.)
3. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za
obrtne dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se
fotokopije;
4. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih (za fizične osebe potrdilo davčne službe), za
pravne osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev, priložijo se fotokopije;
5. Pogodba o zaposlitvi za osebo, ki je zasedla
novo delovno mesto v obdobju od poteka prejšnjega
razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za
oddajo vlog, priložijo se fotokopije;
6. Poimenski seznam zaposlenih pristojnega
urada Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
za obdobje od 1. 9. 2015–30. 8. 2016.
7. Izjava o značilnosti začetne investicije
(OBRAZEC 4);
8. Izjava o resničnosti podatkov (OBRAZEC 5);
9. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči
(OBRAZEC 6);
10. Izjava vlagatelja o povezanosti delovnega
mesta z investicijo (OBRAZEC 9);
11. Vzorec pogodbe (parafiran).
Za namen C – Sofinanciranje stroškov povezanih
z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev inovativnih proizvodov in storitev
1. Osnovni podatki prosilca (OBRAZEC 1);
2. Podatki o udeležbi na sejmu (OBRAZEC 2-C);
3. Predstavitev stroškov udeležbe na sejmu –
specifikacija in izjava (OBRAZEC 3-C);
4. Kopije računov in kopije dokazil o plačilu
udeležbe na sejmih za obdobje od poteka prejšnjega
razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za
oddajo vlog;
5. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za
obrtne dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se
fotokopije;
6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih (za fizične osebe potrdilo davčne službe), za
pravne osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; priložijo se fotokopije;
7. Izjava o resničnosti podatkov (OBRAZEC 5);
8. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči
(OBRAZEC 6);
9. Vzorec pogodbe (parafiran).
Za namen D – Sofinanciranje najemnine v starem
mestnem jedru
1. Osnovni podatki prosilca (OBRAZEC 1);
2. Kopije računov in kopije dokazil o plačilu najemnine za obdobje od 1. 9. 2015–30. 8. 2016
3. Predstavitev stroškov – subvencioniranje najemnine (OBRAZEC 3-namen D);
4. Kopija najemne pogodbe;
5. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za
obrtne dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se
fotokopije;
6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih (za fizične osebe potrdilo davčne službe), za
pravne osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; priložijo se fotokopije;
7. Izjava o resničnosti podatkov (OBRAZEC 5);
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8. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči
(OBRAZEC 6);
9. Vzorec pogodbe (parafiran).
7. Rok in način prijave: rok za prijavo je do vključno 15. 9. 2016. Vlogo je potrebno poslati na naslednji
naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice. Vloge morajo biti v zaprti kuverti in označene z napisom »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za
dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za razvoj
podjetništva – 2016« ter navesti za kateri namen se
stranka prijavlja (npr. Namen A). Na zadnji strani kuverte je potrebno navesti naziv in naslov prosilca. Vsebina
vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določeno pri
zahtevani dokumentaciji.
8. Izid javnega razpisa: sklep o dodelitvi sredstev za
razvoj podjetništva se posreduje prosilcem najkasneje v
roku 15 dni od izteka roka za dopolnitev vseh vlog. Odpiranje prispelih vlog ne bo javno. Na sklep o odobritvi
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sredstev je možna pritožba v roku 8 dni na župana Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, vloži pa se
na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice. Po odobritvi sredstev sklene vsak posameznik
pogodbo z Občino Brežice, v kateri bodo določene vse
medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
Upravičenec bo pozvan k podpisu pogodbe o dodelitvi
sredstev v roku 8 dni od prejema sklepa in pogodbe.
Namensko uporabo sredstev iz pogodbe preverja strokovna komisija za obravnavo vlog.
9. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva
objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si, zainteresirani pa jo lahko dvignejo v času uradnih
ur na sedežu Občine Brežice. Dodatne informacije v
zvezi z javnim razpisom posreduje Roman Matjašič, tel.
07/620-55-32.
Občina Brežice
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Javne dražbe
Ob-2757/16
V skladu s četrtim odstavkom 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, 9/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in
dvanajsto alinejo 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalni skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) v povezavi z
10. točko objave Javne dražbe za prodajo nepremičnine,
objavljeno dne 29. 7. 2016 v Uradnem listu RS, št. 52/16
in na spletni strani upravljavca SVZ Hrastovec, ter 1. 8.
2016 na spletni strani Občine Šentilj, ter Popravka javne
dražbe za prodajo nepremičnine, objavljenega 10. 8.
2016 na spletni strani upravljavca SVZ Hrastovec, je
upravljavec sprejel naslednji
sklep
1. Ustavi se postopek prodaje nepremičnin:
Grad Cmurek s pripadajočimi objekti in parcelami:
– nepremičnina parc. št. 1. S v izmeri 2.751 m2,
– nepremičnina parc. št. 2. S v izmeri 468 m2,
– nepremičnina parc. št. 3. S v izmeri 137 m2,
– nepremičnina parc. št. 27/2 v izmeri 2.142 m2,
– nepremičnina parc. št. 30/4 v izmeri 4.333 m2,
– nepremičnina parc. št. 30/3 v izmeri 44 m2,
– nepremičnina parc. št. 15 v izmeri 414 m2, vse
k.o. Trate (568),
na katerih so obstoječi objekti z naslednjimi oznakami:
ID 11, k.o. Trate (568) – grad Cmurek in
ID 12, k.o. Trate (568); ID 13, k.o. Trate (568);
ID 17, k.o. Trate (568),
ki je bil objavljen dne 29. 7. 2016 v Uradnem listu
RS, št. 52/16 in na spletni strani upravljavca SVZ Hrastovec, ter 1. 8. 2016 na spletni strani Občine Šentilj,
Popravek javne dražbe za prodajo nepremičnine pa
10. 8. 2016 na spletni strani upravljavca SVZ Hrastovec.
2. Dražiteljem, ki so vplačali varščino, se vplačana
varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od sprejema
tega sklepa.
Socialno varstveni zavod Hrastovec
Št. 03-ZŠK-258/2016

Ob-2754/16

Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000
Ljubljana, skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10 in naslednji) in določbami
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in naslednji)
objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin na Ptuju
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana.
II. Opis predmeta prodaje
Nepremičnine parc. št. 698/0, k.o. 400-Ptuj (ID
3492111), parc. št. 699/0, k.o. 400-Ptuj (ID 1476580),
parc. št. 700/1, k.o. 400-Ptuj (ID 2820120), parc.
št. 700/2, k.o. 400-Ptuj (ID 1811524), v naravi starejši
stanovanjski objekt letnik 1870 z okolico na naslovu

Vičava 43, Ptuj. Nepremičnine so v celoti v lasti Onkološkega inštituta Ljubljana, niso obremenjene in niso
zasedene. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Nahajajo
se na območju enodružinskih hiš mestne četrti Panorama – mesta Ptuja. Od centra Ptuja so oddaljene
cca 1,5 kilometra. Zemljišče, na katerem stoji objekt, je
opremljeno z elektrovodom, vodovodom, plinovodom in
javno kanalizacijo. Dovozna cesta je asfaltna. Zemljišče
je ravno in pravokotne oblike.
Nepremičnine se prodajajo kot celota.
Na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe,
ima Mestna občina Ptuj predkupno pravico, ki je v skladu z njeno izjavo št. 624-8/2016 z dne 12. 4. 2016, ne
uveljavlja.
Nepremičnine so del kulturnega spomenika in zanje veljajo določila Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08 in naslednji). Pred vsakim
posegom na zemljišču se je lastnik dolžan posvetovati
s pristojno službo, pred večjim posegom pa je obvezno predhodno pisno soglasje. Lastniki imajo pravico
do brezplačnega svetovanja pri pristojnem zavodu za
varovanje dediščine, v konkretnem primeru pri ZVKD
Republike Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov
trg 6, 2000 Maribor.
III. Vrsta pravnega posla, izklicna cena in najnižji
znesek njenega višanja
Vrsta pravnega posla je prodajna pogodba.
Izklicna cena nepremičnin je 50.100,00 EUR.
Cena ne vključuje davka od prometa z nepremičninami in stroškov izvedbe pravnega posla (overitve,
takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo). Te stroške nosi
kupec.
Najnižji znesek, za katerega je možno višati izklicno
ceno, je 1.000,00 EUR.
IV. Višina varščine
Varščina znaša 10 % od izklicne cene, to je
5.100,00 EUR in se plača na račun Onkološkega inštituta Ljubljana, št. 01100-6030277797, pri Upravi RS
za javna plačila, najkasneje do 7 dni pred dnevom
javne dražbe.
Po končani javni dražbi se plačana varščina, brez
obresti, v roku 15 dni vrne tistim dražiteljem, ki v postopku javne dražbe niso uspeli. Najugodnejšemu dražitelju
pa se plačana varščina všteje v ceno.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupec, tj. najugodnejši dražitelj, mora pogodbo podpisati najkasneje v 15 dneh po zaključku javne
dražbe. Plačilo kupnine se izvrši v 8 dneh po podpisu pogodbe na račun Onkološkega inštituta Ljubljana,
št. 01100-6030277797, pri čemer se položena varščina
všteje v kupnino.
Plačilo celotne kupnine, v roku 8 dni po podpisu
pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla.
Če kupec v roku, ki je določen, ne sklene pogodbe oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v
dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti
od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo,
brez dodatnega roka za izpolnitev. Vplačana varščina
se zadrži.
Prodajalec bo kupcu izstavil zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo po
prejemu celotne kupnine.
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VI. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije
lahko postanejo lastniki nepremičnin.
Na dražbi kot dražitelj ne morejo sodelovati cenilec,
člani komisije in z njimi povezane osebe.
Dražitelji morajo najkasneje do 7 dni pred dnevom
javne dražbe plačati varščino v višini 10 % izklicne cene,
kot navedeno zgoraj.
Pravne osebe morajo pred začetkom javne dražbe
komisiji za vodenje postopka javne dražbe predložiti
naslednje podatke oziroma listine:
– ažuren izpisek iz Sodnega registra, telefonsko
številko in elektronski naslov;
– pooblastilo za zastopanje pravne osebe (če se v
imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec);
– ime in priimek ter naslov pooblaščene osebe
za podpis pogodbe, telefonsko številko in elektronski
naslov;
– na vpogled izvirnik osebnega dokumenta pooblaščene osebe;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih;
– potrdilo o plačani varščini;
– številko transakcijskega računa za potrebe vračila
varščine.
Fizične osebe morajo pred začetkom javne dražbe
komisiji za vodenje postopka javne dražbe predložiti
naslednje podatke oziroma listine:
– na vpogled izvirnik osebnega dokumenta,
– telefonsko številko in elektronski naslov;
– fotokopijo davčne številke;
– potrdilo o plačani varščini;
– številko transakcijskega računa za potrebe vračila
varščine;
– ime in priimek, točen naslov (ulica, hišna številka,
poštna številka), telefon in elektronska pošta pooblaščene osebe za podpis pogodbe, ki se mora izkazati z
notarsko overjenim pooblastilom.
Komisija bo pred začetkom javne dražbe potrdila
vse pravilne in pravočasne prijave. Dražitelji, ki ne bodo
izpolnjevali pogojev, bodo po sklepu komisije izločeni
iz postopka.
VII. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo
izvedla dne 13. 9. 2016 ob 10. uri, v sejni sobi na naslovu: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000
Ljubljana, stavba C, pritličje.
VIII. Drugi pogoji
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj
po izklicni ceni za predmetne nepremičnine. Ponudba
veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj
ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
S trenutkom razglasitve prodaje predmeta dražbe
najugodnejšemu dražitelju s strani predsednika dražbene komisije nastane obveznost najugodnejšega dražitelja, da s prodajalcem v roku 15 dni po opravljeni javni
dražbi sklene prodajno pogodbo.
Javna dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat
neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za prodajo nepremičnin Onkološkega inštituta Ljubljana v skladu z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in
naslednji) in določbami Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11 in naslednji).
Komisija za prodajo nepremičnin Onkološkega inštituta Ljubljana lahko s soglasjem generalnega direktorja
do sklenitve pravnega posla postopek prodaje brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi. V
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tem primeru se dražiteljem vrne vplačana varščina brez
obresti.
IX. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe
Zainteresirani kupci lahko dobijo osnutek kupoprodajne pogodbe osebno na Onkološkem inštitutu Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana ali po e-pošti
pravnasluzba@onko-i.si.
Vse informacije v zvezi s prodajo se lahko dobijo
na Onkološkem inštitutu Ljubljana, Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, na tel. 01/58-79-110, vsak delovni dan
od dneva objave do dneva izvedbe javne dražbe med
9. in 15. uro.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na tel. 01/58-79-110.
Nepremičnine bodo prodane po načelu videno –
kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
Onkološki inštitut Ljubljana
Ob-2755/16
Družba Foris nepremičnine, d.o.o., Puhova ulica 17, 2000 Maribor, ki jo zastopa direktor Ramiz Islamović (v nadaljevanju: sklicatelj ali zastavni upnik)
sklicuje in objavlja
javno dražbo premičnine
ki bo potekala dne 5. septembra 2016 v Mariboru, na sedežu sklicatelja, na naslovu Puhova ulica 17.
Dražba, s pričetkom ob 9. uri, in bo potekala skladno z
naslednjimi Pravili dražbe:
1. Predmet prodaje na javni dražbi je premičnina –
zemeljski valjar BOMAG BW 213 DH-4 TCD 2013; tip
58300014; tov. št.: 10158314045; dimenzije: 5.808 mm
x 2.270 mm x 2.985 mm; 119 kW/2.200; delovna obremenitev: 12.700 kg; maksimalna obremenitev: 15.500
kg; delovnih ur: 3.962,9; z vgrajeno klimatsko napravo,
letnik 2007, ki je v lasti družbe GRANIT NG d.o.o. – v
stečaju, Ljubljanska cesta 69, 2310 Slovenska Bistrica
(dolžnik), ki je bila predmet zastave, skladno s Sporazumom o zavarovanju denarne terjatve po 171. členu
Stvarnopravnega zakonika (SPZ), z dne 18. 6. 2008,
sklenjenega v notarski pisarni notarke Ines Bukovič (opr.
št. SV 1088/2008). Sklicatelj, ki je na podlagi navedenih podlag zastavni upnik, upoštevajoč drugi odstavek
167. člena SPZ sklicuje predmetno javno dražbo zaradi
izvensodne prodaje zastavljene premičnine. Ogled predmeta dražbe je mogoč ob predhodnem telefonskem dogovoru glede termina na podlagi predhodnega klica interesenta na tel. +386/41/653-175 ali +386/51/313-466.
Premičnina se na javni dražbi prodaja skupaj, kot zaključena celota (ni prodaje po delih). Dražitelj, ki bo na javni
dražbi uspel, bo kupil in prevzel predmet prodaje prost
vseh bremen. Predmet prodaje se prodaja po načelu
»videno – kupljeno«. Kupec glede prodane stvari nima
pravic iz jamčevanja za napake stvari.
2. Javna dražba bo potekala na sedežu sklicatelja,
na naslovu Puhova ulica 17, 2000 Maribor.
3. Izklicna cena predmeta prodaje je 38.800,00 €.
4. Varščina za predmet prodaje znaša 10 % od izklicne cene predmeta prodaje, in sicer 3.880,00 €. Varščino je v celoti potrebno vplačati pred pričetkom dražbe
(najkasneje do izteka tretjega dne pred dnem izvedbe
dražbe) na TRR sklicatelja z IBAN številko SI56 3500
1000 0245 807. Varščina šteje za plačano, ko je nakazilo razvidno iz sklicateljevega transakcijskega računa.
Plačilo varščine se pred začetkom javne dražbe izkaže
s potrdilom o vplačani varščini. Varščina se ne obrestu-
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je. Dražitelju, ki je na dražbi uspel, se varščina všteje v
kupnino, ostalim dražiteljem se varščina brezobrestno
vrne v roku treh dni po končani dražbi.
5. DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo in se prišteje k prodajni ceni, ki bo dosežena na
dražbi.
6. Na dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne
ter fizične osebe, ki so pravočasno vplačale varščino.
Udeleženec mora pred začetkom dražbe svojo identiteto
izkazati z ustrezno listno:
– domača pravna oseba z izpiskom iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od tedna dni;
– tuja pravna oseba z overjenim izpiskom iz ustreznega registra svojega sedeža, ki je preveden v slovenski jezik
s strani sodnega tolmača in ni starejši od enega meseca;
– domača fizična oseba z veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom;
– tuja fizična oseba z veljavnim potnim listom.
Zastopnik pravne osebe svojo identiteto pred začetkom dražbe izkaže z osebnim dokumentom, pooblaščenec dražitelja pa mora dodatno predložiti še notarsko
overjeno pooblastilo. V kolikor je pooblastilo izdano v
tujem jeziku, mora biti prevedeno v slovenski jezik s
strani sodnega tolmača.
7. Javno dražbo vodi s strani sklicatelja pooblaščeni
voditelj. V kolikor dražbo vodi zakoniti zastopnik sklicatelja, pooblastilo ni potrebno. Voditelj mora z dražbo začeti
točno ob času, določenem v oklicu.
8. Način poteka dražbe: Po preteku najmanj petnajst minut od začetka dražbe, določenega v oklicu, in
po podanih uvodnih pojasnilih, voditelj pozove udeležen-
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ce javne dražbe k dajanju ponudb (draženju). Dražba
traja, dokler udeleženci javne dražbe podajajo nove ponudbe za nakup premičnin po višji ceni. Voditelj domakne stvar najboljšemu ponudniku, če tudi po dvakratnem
pozivu na morebitno višjo ponudbo slednja ni podana.
Voditelj objavi, da je dražba končana, če: 1) je predmet
prodaje prodan, s čimer je bila dražba uspešna; 2) je
dražba s strani voditelja dražbe prekinjena; 3) predmeta prodaje ni bilo mogoče prodati, s čimer se šteje, da
dražba ni uspela. O poteku dražbe se vodi zapisnik. Interesent, ki bi imel pripombe na potek javne dražbe, je
dolžan svoje pripombe podati na zapisnik preden voditelj
ugotovi, da je dražba zaključena.
9. Dražitelj, ki je na dražbi uspel, je dolžan nemudoma po končani dražbi skleniti prodajno pogodbo. Kupec
poravna kupnino v roku osmih dni po končani dražbi, v
nasprotnem primeru se šteje, da je kupec odstopil od
dane ponudbe in je bila dražba neuspešna. Kupec od
prodajalca po plačilu celotne kupnine prevzame premičnino, ki je predmet prodaje, o čemer stranki pogodbe
sestavita predajno-prevzemni zapisnik.
11. Vsi morebitni stroški in davščine v zvezi s premičnino, ki je predmet prodaje, bremenijo kupca predmeta prodaje.
12. Sklicatelj si pridržuje pravico, da lahko dražbo,
kadar koli in iz katerega koli razloga, prekliče. Potencialni interesenti iz tega naslova ne morejo uveljavljati
nikakršnih zahtevkov zoper sklicatelja. Sklicatelj je v takšnem primeru dolžan vrniti vsem interesentom vse, kar
je od njih prejel v povezavi s predmetno dražbo.
Foris nepremičnine, d.o.o.
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Razpisi delovnih mest
Su 040501/2016-14/2

Ob-2751/16

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje
1 prosto mesto višjega sodnika
na Upravnem sodišču RS
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto
na višjem sodišču (višji sodnik), določene v 11. členu navedenega zakona in drugem odstavku 10. člena Zakona
o upravnem sporu.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, t. j. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, t. j. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass
/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom stro
kovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz
4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za
sodniško mesto Sodnega sveta št. 4/15-13 z dne 1. 10.

2015, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Su 040501/2016-15/2

Ob-2752/16

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje
5 prostih mest okrožnih sodnikov
na Okrožnem sodišču v Ljubljani
za kazensko in preiskovalno področje
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene v
10. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, t. j. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, t. j. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
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Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne evidence
o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega
odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško
mesto Sodnega sveta št. 4/15-13 z dne 1. 10. 2015, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu in v obrazcu
sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Št. 0133-6/2016/1

Ob-2807/16

Na podlagi 181. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 –
ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15, v nadaljnjem besedilu:
ZEKom-1) Svet Agencije za komunikacijska omrežja in
storitve Republike Slovenije objavlja
javni natečaj
za imenovanje direktorja Agencije
za komunikacijska omrežja in storitve
Republike Slovenije
I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje ali
raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki
v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje
ustrezne smeri;
– da ima najmanj deset let delovnih izkušenj na delovnem mestu, ki zahteva izobrazbo iz prejšnje alineje;
– da je strokovnjak na področjih, ki so v pristojnosti
delovanja agencije;
– da ima vodstvene, organizacijske in mednarodne
izkušnje;
– da ima višjo raven znanja vsaj enega svetovnega
jezika;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kakor šest mesecev oziroma ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper uradno dolžnost in javna pooblastila;
– da zoper njega ni uveden kazenski postopek zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– da izpolnjuje zahteve iz 183. člena ZEKom-1.
Okvirna vsebina dela direktorja agencije:
– organizira in vodi delovanje agencije,
– zastopa in predstavlja agencijo,
– izdaja splošne in posamične akte iz pristojnosti
agencije,
– organizira izvajanje nadzora v skladu s pooblastili
iz zakona,
– imenuje občasna in stalna delovna telesa,
– skrbi za zakonitost poslovanja,
– odgovarja za pripravo ter odloča o realizaciji sprejetega programa dela in finančnega načrta,
– odloča o zaposlitvi delavcev in razporejanju delavcev na delovna mesta v agenciji in izreka disciplinske
ukrepe,

– sprejme akt o notranji organizaciji in sistemizaciji,
kakor tudi druge akte, potrebne za nemoteno delovanje
agencije.
II. Prijava kandidata mora vsebovati:
1. V celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.
eu/sl/documents/curriculum-vitae).
2. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kakor šest mesecev oziroma ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper uradno dolžnost in
javna pooblastila.
3. Izjavo, da zoper njega ni uveden kazenski postopek zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
4. Dokazilo, da ima višjo raven znanja vsaj enega
svetovnega jezika.
5. Izjavo, da kandidat, njegov zakonec, zunajzakonski partner ali partner v skladu z zakonom, ki ureja
istospolno partnersko skupnost, ter sorodnik v ravni vrsti
do vključno drugega kolena:
i. sami kot fizične osebe ne opravljajo dejavnosti na področju, ki ga je pristojna urejati
agencija,
ii. niso člani upravnega ali nadzornega organa
pravne osebe, ki opravlja dejavnost na področju, ki ga je pristojna urejati agencija,
iii. nimajo lastniških deležev v pravnih osebah, ki
opravljajo dejavnost na področju, ki ga je pristojna urejati agencija, ali v pravnih osebah, ki
imajo lastniški delež v takih pravnih osebah.
6. Izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje
pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih
pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z
vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam
predložiti ustrezna dokazila.
7. Kandidat mora prijavi predložiti tudi vizijo prednostnih nalog in razvoja organa v mandatnem obdobju,
vključno z načini upravljanja z viri v organu, za katerega
vodenje kandidira.
Vizija mora biti napisana na najmanj dveh in največ
petih straneh v A4 formatu. Iz vizije mora biti razvidno,
da gre za avtorsko delo. Vizija mora biti sestavljena iz
naslednjih delov:
– vsebinska opredelitev vizije: iz opisane vizije mora
biti razvidno, kako bi kandidat prispeval k razvoju organa
in področja v mandatnem obdobju, zlasti z opredelitvijo
prednostnih ciljev dela, aktivnosti za njihovo doseganje
in merljivih kazalnikov realizacije le-teh;
– okvirna opredelitev časa, potrebnega za uresničitev predlagane vizije z utemeljitvijo razlogov za posamezno zastavljeno časovno razdobje, torej z opredelitvijo
korakov, potrebnih sprememb v opredeljenem časovnem razdobju, ki bi organizacijo približalo zastavljeni
viziji ter finančne, kadrovske in druge posledice predlaganih sprememb oziroma potrebnih virov za uresničitev
vizije, od začetka uvajanja novosti pa do vzpostavitve
želenega stanja v skladu s predlagano vizijo.
III. Po 182. členu ZEKom-1 se kot delovne izkušnje
šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se
zahteva najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje ali
raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki
v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje
ustrezne smeri.
Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval
z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas
opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
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IV. Posebna natečajna komisija, ki jo imenuje Uradniški svet, ugotovi, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje
za opravljanje del in nalog direktorja agencije ter kateri
kandidati so glede na svojo strokovno usposobljenost
primerni za to, da se jih imenuje za direktorja agencije.
Strokovno usposobljenost kandidatov bo Posebna natečajna komisija preverjala v skladu s Standardi, objavljenimi na spletni stani Uradniškega sveta http://www.
uradniskisvet.si.
Posebna natečajna komisija bo kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje in so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za opravljanje del in nalog direktorja
agencije, ter kandidatom, ki se ne uvrstijo na seznam
strokovno usposobljenih kandidatov, izdala poseben
sklep.
Posebna natečajna komisija seznam primernih kandidatov za opravljanje del in nalog direktorja agencije
posreduje Svetu AKOS, ki med njimi izbere najprimernejšega kandidata in ga preko Ministrstva za javno upravo predlaga Vladi Republike Slovenije v imenovanje.
Izbranemu kandidatu Vlada Republike Slovenije
izda odločbo o imenovanju.
V. Izbrani kandidat bo imenovan za direktorja agencije za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja po predhodno izvedenem javnem natečaju. S kandidatom, izbranim na javnem natečaju, se sklene pogodba
o zaposlitvi za obdobje petih let. Delo bo opravljal na
sedežu AKOS v Ljubljani, Stegne 7.
VI. Pisno prijavo z izjavami je potrebno poslati v
zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj« in navedbo
delovnega mesta na naslov: Uradniški svet, Tržaška
cesta 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni, pri čemer rok
začne teči prvi naslednji dan po objavi javnega natečaja
v dnevnem tisku, Uradnem listu Republike Slovenije in
na spletnih straneh AKOS. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana
na pošto zadnji dan roka za prijavo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Za morebitne dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega natečaja se lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za javno upravo, Renata Pečaver, tel. 01/47816-71 in mag. Tea Juratovec, tel. 01/478-83-45, v zvezi
z delovnim področjem pa na kadrovsko službo Agencije
za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, tel. 01/583-63-00.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba o imenovanju, neizbrani kandidati pa bodo prejeli obvestilo o
neizbiri.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
Svet Agencije za komunikacijska omrežja
in storitve Republike Slovenije
Ob-2750/16
Svet zavoda Osnovne šole Antona Aškerca Velenje
razpisuje na podlagi sklepa sprejetega na 3. seji Sveta
zavoda Osnovne šole Antona Aškerca Velenje, ki je bila
28. 6. 2016, delovno mesto
ravnatelj-ice
Kandidat(-ka) mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja(-ice) izpolnjevati splošne zakonske pogoje
in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji
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in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (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).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Izbrani(-a) kandidat(-ka) bo imenovana(-a) za dobo
5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 1. 2017.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila: 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 najkasneje v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole
Antona Aškerca Velenje, Jenkova cesta 2, 3320 Velenje,
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelj(-ico)«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Antona Aškerca Velenje
Ob-2756/16
Svet Javnega zavoda TIC Ilirska Bistrica na podlagi
35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
45/94 – Odl. US) in Statuta javnega zavoda TIC Ilirska
Bistrica razpisuje prosto delovno mesto za
direktorja zavoda
Opis del in nalog: organiziranje in vodenje dela
zavoda, skladno s sprejeto poslovno politiko, načrti,
programi razvoja ter sklepi sveta zavoda,
– predstavljanje in zastopanje zavoda brez omejitev,
– odgovarja za zakonitost dela zavoda,
– izvršuje sklepe sveta zavoda,
– pripravljanje letnega poslovnega poročila, poročil
o poslovanju in poslovnih rezultatih zavoda,
– priprava predlogov programa razvoja zavoda ter
predlogov in programov za razvoj novih turističnih produktov na območju,
– priprava izhodišč za izdelavo strateških tržnih načrtov in letnih programov trženja območja,
– priprava izhodišč za organiziranje in izvajanje
letnih nastopov na sejmih, borzah in drugih predstavitvah zavoda,
– priprava izhodišč za letno organizacijo in koordinacijo prireditev na območju,
– priprava izhodišč za delovanje turistično informacijskega centra in informacijske dejavnosti.
Izobrazba: najmanj izobrazba VI/2 stopnje: visoka
strokovna izobrazba (visokošolski strokovni in univerzitetni program, 1. bolonjska stopnja) ali izobrazba stopnje
VII: specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni program (magisterij stroke, 2. bolonjska stopnja).
Trajanje in vrsta zaposlitve: Delovno mesto se sklepa za: določen čas – vezano na čas trajanja mandata, ki
traja 4 leta od dneva imenovanja.
Zaposlitev je predvidena takoj oziroma najkasneje
9. 10. 2016.
Zahtevani pogoji: vsaj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenem položaju.
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Dodatna znanja aktivno obvlada slovenski jezik,
obvlada angleški in še vsaj en tuj jezik (stopnja C1 –
B2); ima vodstvene, organizacijske, komunikacijske in
druge sposobnosti za uspešno vodenje javnega zavoda
in dobro pozna področja dela, za katerega kandidira; obvlada osnove dela z računalnikom (urejevalnik besedil,
preglednice, baze podatkov); ima veljavni vozniški izpit
B kategorije.
Način prijave kandidatov: Kandidati naj vloge pošljejo na naslov: TIC Ilirska Bistrica, Gregorčičeva c. 2,
6250 Ilirska Bistrica, in sicer v roku 8 dni od objave v
Uradnem listu Republike Slovenije. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje s priporočeno pošto v zaprti
ovojnici z označbo »Prijava na razpis za delovno mesto
Direktor«. Obravnavane bodo le pravočasne in popolne
vloge. Nepopolne vloge bodo izločene in zavržene.
Za pravočasno prijavo se šteje prijava, ki je bila na
dan roka za oddajo oddana s poštnim žigom in poslana
priporočeno na naslov Javnega zavoda TIC Ilirska Bistrica.
Kandidati morajo svoji vlogi predložiti:
– kratek življenjepis s podrobno navedbo dosedanjih delovnih izkušenj – predvsem na vodilnem položaju,
iz katerih mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja glede
dolžine zahtevanih delovnih izkušenj (navesti trajanje
zaposlitev ter delo, ki ga je opravljal pri posameznih
delodajalcih);
– dokazilo o doseženi strokovni izobrazbi (kopijo
diplome);
– izjavo, da ima kandidat aktivno znanje slovenskega jezika;
– izjavo oziroma dokazilo, da obvlada angleški jezik
(stopnja C1) in še vsaj en tuj jezik (stopnja B2);
– izjavo o pridobljenih osnovnih znanjih za delo z
računalnikom;
– izjavo o morebitnih drugih pridobljenih znanjih in
veščinah s konkretno navedbo le-teh;
– program dela ter vizijo razvoja Zavoda za mandatno obdobje.
Poleg navedenega pa mora kandidat predložiti še
izjavo, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– za namen tega razpisa dovoljuje Svetu Javnega
zavoda Turistično informacijski center Ilirska Bistrica
pridobiti zgoraj navedene podatke iz uradnih evidenc.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri najkasneje v roku
30 dni od izbire kandidata.
Svet zavoda Turistično informacijski center
Ilirska Bistrica
Ob-2758/16
Svet Centra za socialno delo Gornja Radgona na
podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US:U-I-104/92, 8/96, 18/98
Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07, 122/07 Odl.
US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS,
57/12, ZSV-F – 39-1707/2016) in 42. člena Statuta Centra za socialno delo Gornja Radgona ter sklepa 4. seje
Sveta Centra za socialno delo Gornja Radgona z dne
11. 8. 2016, razpisuje delovno mesto

direktorja (m/ž)
Centra za socialno delo Gornja Radgona
Za direktorja (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki
poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje
tudi naslednje pogoje, določene v 56., 57. in 69. členu
Zakona o socialnem varstvu, in sicer:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih
izkušenj ali,
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o
socialnem varstvu in 20 let delovnih izkušenj, od tega
najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih
na področju socialnega varstva,
– strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje.
Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja
nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona
preneha,
– izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku.
Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati priložiti še življenjepis ter program razvoja Centra za
socialno delo Gornja Radgona za mandatno obdobje,
na katerega se prijavlja ter potrdilo o nekaznovanosti.
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– državljanstvo RS,
– znanje slovenskega jezika.
Mandat direktorja traja 5 let.
Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata. Izbrani kandidat
bo imenovan za dobo 5 let, s predvidenim pričetkom
dela 14. 2. 2017.
Rok za prijavo na razpis je 8 dni od dneva objave
razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v
30 dneh po končanem izbirnem postopku.
Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov:
Svet Centra za socialno delo Gornja Radgona, Partizanska c. 21, Gornja Radgona z oznako na ovojnici »Ne
odpiraj – prijava na razpis za direktorja«.
Svet Centra za socialno delo Gornja Radgona
Št. 160630

Ob-2763/16

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 56. in 57. ter 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2,
57/12 in 39/16), 33. člena Statuta Doma upokojencev
Domžale ter sklepa Sveta Zavoda s 4. korespondenčne
seje z dne 17. 5. 2016, Svet Doma upokojencev Domžale razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž)
Doma upokojencev Domžale
šifra delovnega mesta: B017347
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo
z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje:
– ustrezno stopnjo in smer izobrazbe, določene v
56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu,
– kandidati z visoko strokovno izobrazbo ali univerzitetno izobrazbo, 5 let delovnih izkušenj, kandidati z višjo strokovno izobrazbo, 20 let delovnih izkušenj, od tega
najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih
na področju dejavnosti socialnega varstva,
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– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje oziroma ga mora kandidat opraviti najkasneje v enem letu
od začetka opravljanja nalog direktorja.
Priloge k prijavi:
– življenjepis, iz katerega je razvidno izpolnjevanje
pogojev,
– dokazila o dosedanjem delu, delovnih izkušnjah
oziroma izpis obdobja zavarovanja,
– kopija diplome,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– kopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
– kopija potrdila o opravljenem programu za vodenje, v kolikor ga je kandidat že opravil,
– program dela in vizija razvoja zavoda za trajanje
mandata.
Direktorja (m/ž) imenuje Svet Doma upokojencev
Domžale s soglasjem ministra, pristojnega za socialno
varstvo, po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima Dom upokojencev Domžale
sedež. Mandat direktorja (m/ž) traja 5 let.
Pisne prijave z dokazili morajo kandidati poslati
pisno v 8 dneh po objavi v Uradnem listu RS v zaprti kuverti na naslov: Svet zavoda Doma upokojencev
Domžale, Karantanska c. 5, 1230 Domžale, s pripisom
»Razpis za direktorja (m/ž)« in s pripisom »Ne odpiraj«.
Kot pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele na naslov do 27. 8. 2016, oziroma bodo poslane
po pošti priporočeno, z žigom do 27. 8. 2016. Svet prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem
roku.
Svet Doma upokojencev Domžale
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Ob-2749/16
Na podlagi sklepa Sveta Vrtca Šentjur, Gajstova pot
2a, 3230 Šentjur, z dne 26. 5. 2016, Svet Vrtca Šentjur,
Gajstova pot 2a, 3230 Šentjur, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15;
v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 1. 2017.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o
zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ice za polni
delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
dosedanjih delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da
kandidat/ka ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet Vrtca Šentjur, Gajstova pot 2a, 3230 Šentjur, z oznako “Prijava na razpis za
ravnatelja/ico”.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli/e v zakonitem roku.
Svet Vrtca Šentjur
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Druge objave
Ob-2765/16
Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, v skladu z 20. in 29. členom Zakona o stvarnem
premoženju in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14, 90/14, 14/15 in
76/15) ter Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
javno zbiranje ponudb
– oddaja nepremične v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39,
1000 Ljubljana.
Postopek javnega zbiranja ponudb vodi s sklepom
direktorja imenovana komisija, z dne 3. 8. 2016
2. Vrsta pravnega posla: oddaja v najem stvarnega
premoženja.
3. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet oddaje v najem je opremljena kuhinja in
jedilni prostor na lokaciji Jamova cesta 39 v Ljubljani, v
izmeri 275,61 m2 (ID 1723-772/0-0, k.o. 1723).
Ponudnik mora vložiti ponudbo za najem opremljene kuhinje z jedilnim prostorom za opravljanje gostinske
dejavnosti. Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku.
Izhodiščna mesečna najemnina, določena na podlagi uradne cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnine na lokaciji Jamova cesta 39, znaša
1.200,00 EUR brez DDV.
4. Informacije in ogled nepremičnine
Za podrobnejše podatke in informacije glede predmeta javnega zbiranja ponudb smo dostopni na elektronski pošti katja.ernestl@ijs.si.
Ogled nepremičnine bo potekal v ponedeljek, dne
29. 8. 2016 ob 10. uri. Ogled se bo pričel na lokaciji Jamova cesta 39, vodil ga bo Janko Gerjol, tel. 041/633-298.
Objava javnega zbiranja ponudb je dostopna tudi
na internetnem naslovu: http://www.ijs.si/ijsw/Objave
skupaj z vzorcem najemne pogodbe.
5. Pogoji najema
Za nepremičnine se sklene najemna pogodba za
določen čas, za dobo pet let.
Nepremičnine bodo oddane v najem najugodnejšemu ponudniku.
Kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika so sledeči:
– najvišja vrednost za zakup prostorov in opreme
oziroma višina ponujene najemnine
in
– izjava ponudnika, da sprejema pogoje najema in
bo opravljal gostinske dejavnosti pod pogoji, navedenimi
v Prilogi 1.
Podpis pogodbe: izbranemu ponudniku se najkasneje v roku 5 dni po izbiri pošlje najemna pogodba v
podpis. Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku 10 dni
po prejemu pogodbe le-to podpisati in jo vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis
pogodbe, se šteje, da je odstopil od sklenitve pogodbe
in se mu varščina ne vrne. V tem primeru lahko naročnik
pošlje v podpis pogodbo naslednjemu najugodnejšemu
ponudniku.

Plačilo najemnine: najemodajalec bo za poslovne prostore izstavljal mesečne račune za najemnino
do 15. v mesecu za tekoči mesec. Najemnino za prvi
obrok najema bo najemnik dolžan poravnati v roku
15 dni od izdaje računa, ki ga bo najemodajalec izstavil po sklenitvi pogodbe (položena varščina se vrača
po prenehanju pogodbe). V primeru, da najemnina ni
plačana v roku, se pogodba šteje za razdrto in se vplačana varščina obdrži.
Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših
ponudb, lahko komisija:
– opravi s ponudniki dodatna pogajanja,
– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji
nove ponudbe.
6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb za oddajo nepremičnin v najem
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom
varščine v višini ene izhodiščne mesečne najemnine 1.200,00 EUR na račun Institut "Jožef Stefan",
št.: 01100-6030344242, sklic 12-00001333.
Popolna pisna ponudba mora vsebovati: naziv ponudnika, naslov ponudnika, matična številka, navedba
nepremičnine, za katero ponudnik daje ponudbo in ponujeno mesečno višino nejemnine, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne nejemnine. Ponudniki morajo k ponudbi
predložiti:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno
številko transakcijskega računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– izpis podatkov iz poslovnega registra, obrtnega
registra,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne
sme biti starejši od 6 mesecev od dneva odpiranja
ponudb,
– dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih: potrdilo banke, pri kateri imajo odprt poslovni račun, o
solventnosti, ki ni starejše od 6 mesecev,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema pogoje najema (Priloga 2),
– navedbo veljavnosti ponudbe oziroma vezanosti ponudnika na dano ponudbo (ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od oddaje ponudbe).
7. Postopek
– Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v
zaprtih kuvertah na naslov: Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, do vključno dne 7. 9.
2016 do 12. ure,
– Odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Institut
"Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, sejna
soba IJS (glavna stavba) dne 7. 9. 2016, s pričetkom
ob 13. uri,
– na sprednji strani kuverte mora biti navedeno:
"Ne odpiraj, ponudba za najem nepremičnin – Jamova". Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv
in naslov ponudnika,
– pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne
pogoje iz točke 6,
– izbrani ponudnik mora izkazati sposobnost, da
lahko zagotovi vnaprejšnje naročanje obrokov preko
spletne aplikacije in prevoz naročenih obrokov na IJS
Reaktorski center Brinje,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– ponudbe pod izhodiščno najemnino in ponudbe,
ki ne bodo vsebovale izjave o sprejemu pogojev, ne
bodo upoštevane,
– ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri,
– javno zbiranje ponudb se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12,
47/13 in 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15) ter Uredbo o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13
in 10/14).
8. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko
s soglasjem predstojnika postopek javnega zbiranja
ponudb za oddajo v najem ustavi vse do sklenitve
pravnega posla.
Institut "Jožef Stefan"
Ob-2766/16
Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000
Ljubljana, v skladu z 20. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14, 90/14,
14/15 in 76/15) ter Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
javno zbiranje ponudb
– oddaja nepremičnine v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb: Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39,
1000 Ljubljana.
Postopek javnega zbiranja ponudb vodi s sklepom direktorja imenovana komisija, z dne 3. 8. 2016.
2. Vrsta pravnega posla: oddaja v najem stvarnega premoženja.
3. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet oddaje v najem je opremljena kuhinja
in jedilni prostor na lokaciji Reaktorski center v Podgorici Brinje 40, v izmeri 333,1 m2 (ID 1760-621/15-0,
k.o. 1760).
Ponudnik mora vložiti ponudbo za najem opremljene kuhinje z jedilnim prostorom za opravljanje
gostinske dejavnosti. Ponudnik mora izdelati ponudbo
v slovenskem jeziku.
Izhodiščna mesečna najemnina, določena na
podlagi uradne cenitve pooblaščenega ocenjevalca
vrednosti nepremičnine na lokaciji Brinje 40, znaša
800,00 EUR brez DDV.
4. Informacije in ogled nepremičnine
Za podrobnejše podatke in informacije glede
predmeta javnega zbiranja ponudb smo dostopni na
elektronski pošti katja.ernestl@ijs.si.
Ogled nepremičnine bo potekal v ponedeljek, dne
29. 8. 2016 ob 10. uri. Ogled se bo pričel na lokaciji Jamova cesta 39, vodil ga bo Janko Gerjol, tel.
041/633-298.
Objava javnega zbiranja ponudb je dostopna tudi
na internetnem naslovu: http://www.ijs.si/ijsw/Objave
skupaj z vzorcem najemne pogodbe. Javno zbiranje
ponudb – oddaja nepremičnin v najem je objavljena
tudi v Uradnem listu RS.
5. Pogoji najema
Za nepremičnine se sklene najemna pogodba za
določen čas, za dobo pet let.
Nepremičnina bo oddana v najem najugodnejšemu ponudniku.
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Kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika so
sledeči:
– najvišja vrednost za zakup prostora in opreme
oziroma višina ponujene najemnine
in
– izjava ponudnika, da sprejema pogoje najema
in bo opravljal gostinske dejavnosti pod pogoji, navedenimi v Prilogi 1.
Podpis pogodbe: izbranemu ponudniku se najkasneje v roku 5 dni po izbiri pošlje najemna pogodba
v podpis. Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku
10 dni po prejemu pogodbe le-to podpisati in jo vrniti
naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na
podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od sklenitve
pogodbe in se mu varščina ne vrne. V tem primeru
lahko naročnik pošlje v podpis pogodbo naslednjemu
najugodnejšemu ponudniku.
Plačilo najemnine: najemodajalec bo za poslovne prostore izstavljal mesečne račune za najemnino
do 15. v mesecu za tekoči mesec. Najemnino za prvi
obrok najema bo najemnik dolžan poravnati v roku
15 dni od izdaje računa, ki ga bo najemodajalec izstavil po sklenitvi pogodbe (položena varščina se vrača
po prenehanju pogodbe). V primeru, da najemnina
ni plačana v roku, se pogodba šteje za razdrto in se
vplačana varščina obdrži.
Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija:
– opravi s ponudniki dodatna pogajanja,
– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji
nove ponudbe.
6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb za oddajo nepremičnin v najem.
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom
varščine v višini ene izhodiščne mesečne najemnine 800,00 EUR na račun Institut "Jožef Stefan",
št.: 01100-6030344242, sklic 12-00001334.
Popolna pisna ponudba mora vsebovati: naziv
ponudnika, naslov ponudnika, matična številka, navedba nepremičnine, za katero ponudnik daje ponudbo in ponujeno mesečno višino nejemnine, ki ne sme
biti nižja od izhodiščne nejemnine. Ponudniki morajo
k ponudbi predložiti:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno
številko transakcijskega računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– izpis podatkov iz poslovnega registra, obrtnega
registra,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne
sme biti starejši od 6 mesecev od dneva odpiranja
ponudb,
– dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih:
potrdilo banke, pri kateri imajo odprt poslovni račun,
o solventnosti, ki ni starejše od 6 mesecev,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema pogoje najema (Priloga 2),
– navedbo veljavnosti ponudbe oziroma vezanosti ponudnika na dano ponudbo (ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od oddaje ponudbe).
7. Postopek
– Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v
zaprtih kuvertah na naslov: Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, do vključno dne 7. 9.
2016 do 12. ure,
– odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana,
sejna soba IJS (glavna stavba) dne 7. 9. 2016, s pričetkom ob 13. uri,
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– na sprednji strani kuverte mora biti navedeno:
"Ne odpiraj, ponudba za najem nepremičnin – Reaktor". Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv
in naslov ponudnika,
– pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne
pogoje iz točke 6,
– ponudbe pod izhodiščno najemnino in ponudbe,
ki ne bodo vsebovale izjave o sprejemu pogojev, ne
bodo upoštevane,
– ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri,
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– javno zbiranje ponudb se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12,
47/13 in 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15) ter Uredbo o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13
in 10/14).
8. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko
s soglasjem predstojnika postopek javnega zbiranja
ponudb za oddajo v najem ustavi vse do sklenitve
pravnega posla.
Institut "Jožef Stefan"
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Objave gospodarskih družb
Ob-2761/16
Štorman – Ekopack, Dragica Štorman, s.p., s sedežem Reška cesta 41, 3312 Prebold, matična številka:
5088549000, davčna številka: SI 32595476, objavljam
na podlagi 75. člena ZGD-1, da bom s 30. 11. 2016 prenehala z opravljanjem dejavnosti samostojne podjetnice
zaradi pripojitve k prevzemni družbi Štorman – Ekopak,
izdelava orodja, d.o.o., s sedežem Reška cesta 41,
3312 Prebold, matična številka: 6477208000, davčna
številka: 96169818.
Dragica Štorman, s.p.
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Objave sodišč
Oklici dedičem
D 120/2016

Os-2584/16

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pok. Jakšič Mariji, neznanega prebivališča oziroma
nazadnje bi naj stanovala Trnje 125, umrli dne 30. 10.
2010.
Zakoniti dediči sodišču niso znani, zato s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave
oklica na spletni strani in na sodni deski tukajšnjega
sodišča ter na oglasni deski Matičnega urada Ljutomer
in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 6. 7. 2016
D 53/2016

Os-2612/16

Pri Okrajnem sodišču v Škofji Loki je bil 11. 2. 2016
uveden zapuščinski postopek opr. št. D 53/2016, po pokojni Kristini Mali, rojeni 23. 7. 1954, nazadnje stanujoči
Partizanska cesta 43, Škofja Loka, umrli 9. 11. 2015.
Po do sedaj zbranih podatkih je bila zapustnica
razvezana in je imela eno hčer, Matejo Mali, ki se je
odpovedala dedovanju. Sodišče podatkov za dediče
drugega dednega reda in dediče tretjega dednega reda,
to je podatkov o zapustničinih starših, zapustničinih bratih in sestrah oziroma potomcev zapustničinih bratov in
sester, nima.
S tem oklicem sodišča poziva neznane dediče drugega in vse neznane dediče tretjega dednega reda po
pokojni Kristini Mali, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od
objave tega oklica na oglasni deski sodišča.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo
zapuščinsko obravnavo, na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 8. 7. 2016

Oklici pogrešanih
N 26/2016

Os-2570/16

Pri Okrajnem sodišču v Postojni je v teku nepravdni
postopek predlagatelja ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2,
Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenec Mitja Golobič, Pot
na Polane 3, Dragomer, Brezovica pri Ljubljani, zaradi
predloga razglasitve nasprotnega udeleženca Leopolda
Dolgan, neznanega bivališča, za mrtvega.
Leopold Dolgan je sin Dolgan Mihaela, roj. 24. 7.
1887, iz Čepnega 6, ki je umrl okrog leta 1940. Njegovi
bratje in sestre so Jože, Anton, Franc in Ivanka. Ta je
solastnik parc. št. 2121/1, k.o. 2493 – Volče, ki jo je
podedoval po svojem starem očetu Mihaelu Dolganu,

roj. 17. 9. 1862, ki je umrl 23. 2. 1953 in že tedaj je bil
neznanega prebivališča. Drugih podatkov o nasprotnemu udeležencu ni.
Vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotnemu udeležencu in njegovem življenju, pozivamo, da naj to sporočijo
Okrajnemu sodišču v Postojni v roku treh mesecev od
objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 1. 7. 2016
N 25/2016

Os-2571/16

Pri Okrajnem sodišču v Postojni je v teku nepravdni
postopek predlagatelja ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2,
Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenec Mitja Golobič, Pot
na Polane 3, Dragomer, Brezovica pri Ljubljani, zaradi
predloga razglasitve nasprotnega udeleženca Josipa
Dolgan, neznanega bivališča, za mrtvega.
Josip Dolgan je sin Dolgan Mihaela, roj. 24. 7. 1887,
iz Čepnega 6, ki je umrl okrog leta 1940. Njegovi bratje in sestre so Franc, Anton, Leopold in Ivanka. Ta je
solastnik parc. št. 2121/1, k.o. 2493 – Volče, ki jo je
podedoval po svojem starem očetu Mihaelu Dolganu,
roj. 17. 9. 1862, ki je umrl 23. 2. 1953 in že tedaj je bil
neznanega prebivališča. Drugih podatkov o nasprotnemu udeležencu ni.
Vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotnemu udeležencu in njegovem življenju, pozivamo, da naj to sporočijo
Okrajnemu sodišču v Postojni v roku treh mesecev od
objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 1. 7. 2016
N 23/2016

Os-2572/16

Pri Okrajnem sodišču v Postojni je v teku nepravdni
postopek predlagatelja ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2,
Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenec Mitja Golobič, Pot
na Polane 3, Dragomer, Brezovica pri Ljubljani, zaradi
predloga razglasitve nasprotne udeleženke Ivanke Dolgan, neznanega bivališča, za mrtvo.
Ivanka Dolgan je hčerka Dolgan Mihaela, roj. 24. 7.
1887, iz Čepnega 6, ki je umrl okrog leta 1940. Njeni
bratje so Jože, Anton, Leopold in Franc. Ta je solastnica
parc. št. 2121/1, k.o. 2493 – Volče, ki jo je podedovala
po svojem starem očetu Mihaelu Dolganu, roj. 17. 9.
1862, ki je umrl 23. 2. 1953 in že tedaj je bila neznanega
prebivališča. Drugih podatkov o nasprotni udeleženki ni.
Vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotni udeleženki in
njenem življenju, pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Postojni v roku treh mesecev od objave
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešanko razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 1. 7. 2016
N 22/2016

Os-2573/16

Pri Okrajnem sodišču v Postojni je v teku nepravdni
postopek predlagatelja ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2,
Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenec Mitja Golobič, Pot
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na Polane 3, Dragomer, Brezovica pri Ljubljani, zaradi
predloga razglasitve nasprotnega udeleženca Franca
Dolgan, neznanega bivališča, za mrtvega.
Franc Dolgan je bil rojen dne 29. 1. 1900 očetu
Dolgan Mihaelu, pok. Jožeta in materi Dolgan Ivanki,
roj. Penko, oba iz Čepnega 6, po domače Tonec. Nazadnje je prebival v Argentini, tja naj bi odšel leta 1922,
po podatkih Župnijskega urada Košana pa naj bi bil ta v
družinski knjigi vpisan kot Frančišek. Pogrešani je solastnik parc. št. 2121/1, k.o. 2493 – Volče, na podlagi pravnomočnega sklepa z dne 7. 4. 1992, opr. št. N 349/91.
Drugih podatkov o nasprotnemu udeležencu ni.
Vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotnemu udeležencu in njegovem življenju, pozivamo, da naj to sporočijo
Okrajnemu sodišču v Postojni v roku treh mesecev od
objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 1. 7. 2016
N 21/2016

Os-2574/16

Pri Okrajnem sodišču v Postojni je v teku nepravdni
postopek predlagatelja ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2,
Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenec Mitja Golobič, Pot
na Polane 3, Dragomer, Brezovica pri Ljubljani, zaradi
predloga razglasitve nasprotnega udeleženca Franca
Dolgan, neznanega bivališča, za mrtvega.
Franc Dolgan je sin Dolgan Mihaela, roj. 24. 7.
1887, iz Čepnega 6, ki je umrl okrog leta 1940. Njegovi
bratje in sestre so Jože, Anton, Leopold in Ivanka. Ta
je solastnik parc. št. 2121/1, k.o. 2493 – Volče, ki jo je
podedoval po svojem starem očetu Mihaelu Dolganu,
roj. 17. 9. 1862, ki je umrl 23. 2. 1953 in že tedaj je bil
neznanega prebivališča. Drugih podatkov o nasprotnemu udeležencu ni.
Vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotnemu udeležencu in njegovem življenju, pozivamo, da naj to sporočijo
Okrajnemu sodišču v Postojni v roku treh mesecev od
objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 1. 7. 2016
N 20/2016

Os-2575/16

Pri Okrajnem sodišču v Postojni je v teku nepravdni
postopek predlagatelja ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2,
Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenec Mitja Golobič, Pot
na Polane 3, Dragomer, Brezovica pri Ljubljani, zaradi
predloga razglasitve nasprotnega udeleženca Antona
Dolgan, neznanega bivališča, za mrtvega.
Anton Dolgan je sin Dolgan Mihaela, roj. 24. 7.
1887, iz Čepnega 6, ki je umrl okrog leta 1940. Njegovi
bratje in sestre so Jože, Franc, Leopold in Ivanka. Ta
je solastnik parc. št. 2121/1, k.o. 2493 – Volče, ki jo je
podedoval po svojem starem očetu Mihaelu Dolganu,
roj. 17. 9. 1862, ki je umrl 23. 2. 1953 in že tedaj je bil
neznanega prebivališča. Drugih podatkov o nasprotnemu udeležencu ni.
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Vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotnemu udeležencu in njegovem življenju, pozivamo, da naj to sporočijo
Okrajnemu sodišču v Postojni v roku treh mesecev od
objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 1. 7. 2016
N 24/2016

Os-2576/16

Pri Okrajnem sodišču v Postojni je v teku nepravdni
postopek predlagatelja ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2,
Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenec Mitja Golobič, Pot
na Polane 3, Dragomer, Brezovica pri Ljubljani, zaradi
predloga razglasitve nasprotnega udeleženca Janeza
Dolgan, neznanega bivališča, za mrtvega.
Janez Dolgan je bil rojen dne 9. 12. 1897 očetu
Dolgan Mihaelu, pok. Jožeta in materi Dolgan Ivanki,
roj. Penko, oba iz Čepnega 6, po domače Tonec. Nazadnje je prebival v Argentini, tja naj bi odšel leta 1922,
po podatkih Župnijskega urada Košana pa je šel v Ameriko. Pogrešani je solastnik parc. št. 2121/1, k.o. 2493
– Volče, na podlagi pravnomočnega sklepa z dne 7. 4.
1922, opr. št. N 349/91. Drugih podatkov o nasprotnemu
udeležencu ni.
Vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotnemu udeležencu in njegovem življenju, pozivamo, da naj to sporočijo
Okrajnemu sodišču v Postojni v roku treh mesecev od
objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 1. 7. 2016

Kolektivni delovni spori
X Pd 21/2016

Os-2799/16

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 Mnistrstva za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova ulica 28, Ljubljana, in nasprotnim udeležencem: Republika Slovenija, Ministrstvo
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Kotnikova ulica 28, Ljubljana.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo
možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udeležbo v
sporu lahko prijavijo ves čas postopka s pisno vlogo ali
na naroku.
Narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 12. 9.
2016 ob 9.30, v sobi št. 2/I. nadstropje Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva ulica 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 16. 8. 2016.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 16. 8. 2016
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ul. 39,
2000 Maribor, kot izdajatelj, dokumente, in sicer: police za sklenitev GRAWE avtomobilskega zavarovanja: 8573425, 8546896, 1086831, 8574010, 8549547,
8563253. Ob-2800/16

Spričevala preklicujejo
Justin Mojca, Runkova 7, Ljubljana, indeks, št.
31140292, izdala Fakulteta za farmacijo, leto izdaje
2014. gnq-336905
Kobal Mitja, Kocjanova 25, Kranj, indeks, št.
18010177, izdala UL Filozofska fakulteta, leto izdaje
2001. gnh-336889

Drugo preklicujejo
AVTOPREVOZNIŠTVO DRAGAN UNUK s.p., Keltska ulica 9, Maribor, izvod licence, št. 012366/001, za
tovorno vozilo, reg. št. MB TO-723. gng-336890
AVTOPREVOZNIŠTVO
DRAGAN
UNUK
s.p., Keltska ulica 9, Maribor, osnovno licenco,
št. 012366/AD74-2-1489/2015, veljavnost od 9. 4. 2015
do 30. 4. 2015. gnf-336891
AVTOPREVOZNIŠTVO
DRAGAN
UNUK
s.p., Keltska ulica 9, Maribor, osnovno licenco,
št. 012366/AD74-2-1546/2014, veljavnost od 1. 4. 2014
do 1. 1. 2015. gne-336892
Burja Klemen, Gostičeva 54, Radomlje, študentsko
izkaznico, št. 18070402, izdala Univerza v Ljubljani.
gnr-336904
Čampa Gregor, Velike poljane 21, Ortnek, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500029095001, izdal Cetis
Celje d.d. gnk-336886
Govekar Sašo, Šorlijeva 22, Kranj, odločbo o izbrisu iz registra plovil, št. 3734-25-101/2014/1, izdajatelj
Uprava RS za pomorstvo, izpostava Izola, izdana 23. 6.
2014. gnj-336887
Jorgič Luka, Teharje 38, Teharje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500033991010, izdal Cetis Celje
d.d. gny-336897
Jurjevec Rok, Varpolje 18, Rečica ob Savinji, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500008470021, izdal
Cetis Celje d.d. gnd-336893

Keder Marko, Dolenjska cesta 305, Škofljica, licene vozil za taksi prevoze, št. G006642/06894/008,
G006642/06894/015,
G006642/06894/019,
G006642/06894/020,
G006642/06894/027,
G006642/06894/032,
G006642/06894/035,
G006642/06894/036, G006642/06894/044. gnt-336902
Kragelj Peter, Polje, Cesta V 1, Ljubljana-Polje,
študentsko izkaznico, št. 63020086, izdala Univerza v
Ljubljani. gnv-336900
Mori Nika, Dobrava 1, Izola - Isola, študentsko izkaznico, št. 11300290, izdala Univerza v Ljubljani. gnw-336899
Novak Martin, Vel. Račna 14a, Grosuplje, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500032380010, izdal Cetis
Celje d.d. gns-336903
Novak Mojca, Cesta Ivana Cankarja 21, Jesenice,
študentsko izkaznico, št. 18000827, izdala Filozofska
fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnl-336885
Pek Gal, Marmontova ul. 12, Maribor, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 8453675. gnu-336901
Petek Matic, Čebuljeva ulica 19, Komenda, študentsko izkaznico, št. 63980110, izdala UL, Fakulteta
za računalništvo in informatiko. gnz-336896
Rok Jaklič s.p., Šahovec 5, Dobrnič, izvod licence, št. 000490/002, za vozilo Mercedes Benz, reg. št.
NM NK-638, veljavnost 25. 7. 2017. gnx-336898
Smole Mateja, Celovška 49, Ljubljana, študentsko
izkaznico, št. 01004218, izdala Pedagoška fakulteta.
gnc-336894
Šebat Dolores, Glavarjeva ulica 47, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18970791, izdala Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. gni-336888
Zaman Marija, Trboje 109, Kranj, študentsko izkaznico, št. 37001191, izdano na ime Marija Trojanšek,
izdala Veterinarska fakulteta. gnb-336895
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