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Javni razpisi

Št. 5442-138/2016/20 Ob-3697/16

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona 
o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo) in spremembe 
odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upra-
vljanja o podpori št. 3032-116/2016/14 za javni razpis 
z dne 21. 12. 2016, Republika Slovenija, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljub-
ljana, objavlja

popravek javnega razpisa
»Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij  

in prožnih oblik učenja za dvig  
splošnih kompetenc«

1. V »Javnem razpisu »Razvoj in udejanjanje ino-
vativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig 
splošnih kompetenc«, objavljenem v Uradnem listu RS, 
št. 68 z dne 4. 11. 2016 (Ob-3337/16) in v popravku 
besedila, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 74 z dne 
25. 11. 2016 (Ob-3490/16), se v točki »24. Način in 
rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev« v prvem 
stavku datum »5. 1. 2017« nadomesti z »24. 1. 2017«.

2. V točki »25. Datum odpiranja vlog za dodelitev 
sredstev ter postopek in način izbora« se v drugem od-
stavku datum »6. 1. 2017« nadomesti z »25. 1. 2017«.

3. V skladu s tem popravkom se uskladi tudi razpi-
sna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletnem naslovu 
ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_
razpisi/javni_razpisi/.

4. Ta popravek začne veljati z dnem objave v Ura-
dnem listu RS.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 Ob-3698/16

Javna agencija Republike Slovenije za spodbuja-
nje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in 
tehnologije objavlja

popravek
javnega razpisa za izvedbo podpornih storitev sub

jektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 
v letih 2016 in 2017 »SIO 20162017«,

objavljenega v Uradnem listu RS, št. 67/16 z dne 
28. 10. 2016.

Prva alinea prvega odstavka točke 7.2 Zahtevki za 
izplačilo, se spremeni tako, da se po novem glasi:

»– prvi zahtevek za izplačilo najkasneje 14 dni po 
podpisu pogodbe o sofinanciranju, za izvedene aktiv-

nosti od dneva oddaje vloge na javni razpis oziroma od 
dneva začetka operacije, do 31. 12. 2016«.

V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in 
v veljavi.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 

podjetništva, internacionalizacije,  
tujih investicij in tehnologije

 Ob-3691/16

Popravek
Občina Postojna, Ljub ljanska cesta 4, 6230 Po-

stojna, na podlagi 48. člena Zakona o javno-zaseb-
nem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nada-
ljevanju: ZJZP) ter Odloka o javno-zasebnem par-
tnerstvu za izvajanje energetskega pogodbeništva 
v objektih in infrastrukturi Občine Postojna (Uradni 
list RS, št. 67/16; v nadaljevanju: Odlok) objavlja po-
pravek povabila k oddaji prijave v postopku javnega 
razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta 
»Energetska sanacija objektov in infrastrukture Ob-
čine Postojna«.

Pod točko 1. splošne informacije o javnem razpi-
su se razdelek »Območje izvajanja koncesije« popravi 
na način, da se prvotno objavljena tabela nadomesti 
s sledečo:

Št. Objekt Naslov 
1. OBČINSKA STAVBA Ljub ljanska cesta 4, 

6230 Postojna 
2. KULTURNI DOM 

POSTOJNA 
Gregorčičev drevored 2, 
6230 Postojna 

3. KNJIŽNICA BENA 
ŽUPANČIČA 
POSTOJNA 

Trg padlih borcev 5, 
6230 Postojna 

4. NOTRANJSKI MUZEJ 
POSTOJNA 

Kolodvorska cesta 3, 
6230 Postojna 

5. VRTEC POSTOJNA – 
ENOTA PASTIRČEK

Cesta na Kremenco 4, 
6230 Postojna 

6. VRTEC POSTOJNA – 
ENOTA ZMAJČEK

Gregorčičev drevored 8, 
6230 Postojna 

7. ZDRAVSTVENI DOM
dr. FRANCA 
AMBROŽIČA 

Prečna ulica 2, 
6230 Postojna 

8. OSNOVNA ŠOLA 
ANTONA GLOBOČNIKA 
POSTOJNA – Matična 
šola

Cesta na Kremenco 2, 
6230 Postojna 
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Št. Objekt Naslov 
9. OSNOVNA ŠOLA 

ANTONA GLOBOČNIKA 
POSTOJNA –
POŠ BUKOVJE

Bukovje 4,
6230 Postojna 

10. OSNOVNA ŠOLA 
ANTONA GLOBOČNIKA 
POSTOJNA –
POŠ STUDENO

Studeno 68,
6230 Postojna 

11. OSNOVNA ŠOLA 
MIROSLAVA VILHARJA 
POSTOJNA – Matična 
šola

Trg padlih borcev 1a, 
6230 Postojna 

12. TELOVADNICA 
OSNOVNE ŠOLE 
PRESTRANEK 

Ulica 25. maja 14a, 
6258 Prestranek 

13. GLASBENA ŠOLA 
POSTOJNA 

Ljub ljanska cesta 10, 
6230 Postojna 

14. LJUDSKA UNIVERZA 
POSTOJNA 

Ljub ljanska cesta 2, 
6230 Postojna 

15. OMREŽJE JAVNE 
RAZSVETLJAVE 
V OBČINI POSTOJNA 

Celotno območje
Občine Postojna 

Vse ostale določbe objave ostanejo nespreme-
njene.

Občina Postojna

Št. 6100-21/15-2016/6 Ob-3671/16

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti s 23. de-
cembrom 2016 odpira Javni programski razpis za 
izbor kulturnih programov/projektov na podro-
čju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju 
Mestne občine Slovenj Gradec, ki jih bo v letu 
2017 sofinanciral Javni sklad Republike Slove-
nije za kulturne dejavnosti (razpis Slovenj Gra-
decPrP2017). Zbiranje vlog bo potekalo do 23. janu-
arja 2017. Besedilo razpisa, prijavni obrazci in merila 
bodo objavljeni z dnem odprtja razpisa na spletni 
strani JSKD (www.jskd.si).

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

 Ob-3683/16

Javni razpis
Mikrokrediti na problemskih območjih  

v Republiki Sloveniji  
(P7R 2016)

1. Izvajalec
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za pod-

jetništvo
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad
Sedež: Ulica Kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
2. Predmet, namen in cilji produkta mikrokrediti
Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in 

srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugo-

dnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvo-
ja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Cilji javnega razpisa so:
– ohranitev delovnih mest,
– spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
– spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posa-

mezne regije.

3. Viri financiranja
Sredstva v višini 12.000.000,00 EUR zagotavlja 

proračun Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo.

Predvidena višina sredstev je določena s Poslov-
nim načrtom izvajanja mikrokreditiranja na problemskih 
območjih v Republiki Sloveniji, in sicer:

– Maribor z okolico v višini: 4.220.000,00 EUR,
– Pomurje v višini: 3.240.000,00 EUR,
– Pokolpje v višini: 2.590.000,00 EUR,
– Hrastnik, Radeče, Trbovlje v višini: 

1.950.000,00 EUR.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji kandidiranja
Do mikrokredita so upravičeni MSP:
– ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali 

obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mese-
cev,

– ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo1 na 
problemskem območju,

1 Gospodarska dejavnost kot pridobitna dejavnost po-
meni vsako dejavnost, ki se opravlja na trgu, zlasti pa: 
nakup in prodaja blaga, proizvodnja, prevozne, turistične, 
gradbene, blagovno prometne in kakršne koli druge storitve. 
Gre za dejavnosti, ko se izdelki oziroma storitve prodajajo 
proti plačilu in se strmi k ustvarjanju dobička.

2 Samostojni podjetnik posameznik, ki vodi poslovne 
knjige po sistamu dvostavnega knjigovodstva in predloži 
letno poročilo na AJPES.

– ki so organizirana kot gospodarske družbe, za-
druge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki 
posamezniki2 in gospodarske družbe ali zadruge z ome-
jeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja 
v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.

Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo 
sedež podjetja ali obrata na enem izmed naslednjih pro-
blemskih območij v Republiki Sloveniji:

– območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna 
občina Maribor, Hoče - Slivnica, Kungota, Pesnica, 
Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka 
in Radlje ob Dravi),

– območja občin Pomurske regije (Apače, Beltin-
ci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, 
Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, 
Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, 
Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti 
Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Pola-
na in Veržej) in občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče 
ob Dravi,

– območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, 
Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),

– območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.
Za opredelitev mikro, malih in srednje velikih pod-

jetij se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije 
(ES) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014.

Podjetje mora imeti vsaj 1 zaposlenega in manj kot 
250 zaposlenih in ima letni promet, ki ne presega 50 mi-
lijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 
43 milijonov EUR.

Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 
Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, 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 računovodskih iz-
kazov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za na-
mene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prište-
jejo podatki za vsako partnersko podjetje.
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Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za pol-
ni delovni3 čas. Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj 
1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja 
z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca 
glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Za potrebe tega 
razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec 
dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za 
zavarovanje). V število zaposlenih se ne upošteva za-
posleni iz programa javnih del.

ZPRPGDT (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB, 51/11, 
39/13 in 56/13) in v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe 
651/2014/EU.

Za podjetje se šteje, da je v težavah (2. člen 
ZPRPGDT):

– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izgu-
ba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, dose-
že polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba 
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine 
osnovnega kapitala, pa te izgube ni mogoče pokriti 
v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz 
prevrednotenja;

– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže 
polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evi-
denci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, 
dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v ra-
čunovodskih izkazih, pa te izgube ni mogoče pokriti 
v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz 
prevrednotenja;

– če je družba iz prejšnjih alinej že postala plačilno 
nesposobna ali če izpolnjuje pogoje za uvedbo postop-
kov v zvezi z insolventnostjo.

V primeru, da družba v težavah ne izkazuje izgube 
kapitala v smislu prejšnjih alinej, lahko težavo dokazuje 
z naraščajočimi izgubami, povečanimi terjatvami, zmanj-
ševanjem prodaje, povečevanjem zalog, zmanjšanjem 
izkoriščenosti pro izvodnih sredstev, padanjem denarnih 
tokov, naraščajočimi dolgovi, naraščajočimi stroški obre-
sti ali zmanjševanjem vrednosti premoženja.

MSP, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije do 
vključno datuma oddaje vloge, se ne štejejo kot podjetja 
v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje 
in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, razen 
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, 
ki urejajo finančno poslovanje podjetij.

Druge omejitve kandidiranja na javni razpis
Produkt ne podpira podjetja:
– ki ima neporavnane zapadle davčne obveznosti 

do Republike Slovenije,
– ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za 

reševanje in prestrukturiranje,
– ki ima neporavnane obveznosti do Sklada oziro-

ma ima neporavnane obveznosti do poslovnih bank po 
razpisu Sklada z oznako P1, P1 TIP in P1 plus (razvojne 
garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obre-
stne mere).

4.2. Osnovni pogoji kandidiranja
Podjetje, ki kandidira za mikrokredit, mora izpolnje-

vati naslednje pogoje;
– imeti zagotovljen trg, ki je razviden:

– iz prihodkov od prodaje, izhajajoč iz letnega 
poročila, oddanega na AJPES in/ali

– s predložitvijo veljavnih pogodb z razkritjem 
načrtovanih prihodkov po kupcih /poslovnih modelov 
v predstavitvenem načrtu,

– zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev 
podjetniške aktivnosti4,

3 142. člen ZDR določa, če polni delovni čas ni določen 
z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje za polni delovni 
čas 40 ur na teden. V skladu s 66. členom Zakona o delov-
nih razmerjih, veljajo določene pravice posebnim skupinam 
zaposlenih, da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in 
drugih pravic in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln 
delovni čas. V primeru samostojnih podjetnikov se kot za-
poslena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki 
je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas.

Podlagi za pridobitev letnega prometa in bilančne 
vsote sta:

– za prijavne roke 1. 2., 1. 3., 1. 4. in 1. 5. 2017 
izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 2015,

– za prijavne roke 1. 6., 1. 7., 1. 9. in 1. 10. 2017 
izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 2016.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki opravlja-
jo glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, 
oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o stan-
dardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 
in 17/08):

– A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo;
– B 05 Pridobivanje premoga;
– C 11.01 Pro izvodnja žganih pijač, C 12 – Pro-

izvodnja tobačnih izdelkov, C 20.51 Pro izvodnja razstre-
liv, C 25.4 Pro izvodnja orožja in streliv, C 30.1. Gradnja 
ladij in čolnov, C 33.15 Popravilo in vzdrževanje ladij in 
čolnov, C 30.4 – Pro izvodnja bojnih vozil;

– D – oskrba z električno energijo, plinom in paro;
– G 46.35 – Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, 

G 47.26 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajal-
nah s tobačnimi izdelki, G 47.81 Trgovina na drobno na 
stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki, G 46.39 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, 
pijačami, tobačnimi izdelki;

– R 92 – Prirejanje iger na srečo.
Produkt ne podpira projektov na področju:
– informacijske tehnologije – IT:

– raziskave, razvoj ali tehnične aplikacije, pove-
zane z elektronskimi programi podatkov in rešitvami:

– ki podpirajo katerikoli zgoraj omenjen prepo-
vedan sektor;

– na področju internetnih iger na srečo in sple-
tnih igralnic ali

– na področju pornografije;
– ki naj bi omogočila nezakonit:

– vstop v elektronske baze podatkov ali
– prenos podatkov v elektronski obliki.

– na področju bioznanosti:
– Pri zagotavljanju podpore k financiranju razi-

skav, razvoja ali tehničnih aplikacij, ki se nanašajo na:
– kloniranje ljudi, za raziskave ali v terapevtske 

namene in
– gensko spremenjene organizme.

Kreditiranje ne bo pogojeno s prednostno rabo do-
mačih pro izvodov pred uvoženimi.

Produkt ne podpira podjetij v težavah, ki so v pri-
silni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja 
v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje 
in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah – 

4 Podjetniška aktivnost se običajno kaže, na podlagi 
primerjave načrtovanih podatkov z doseženimi podatki, kot 
povečanje prihodkov, števila zaposlenih, dobička, dodane 
vrednosti na zaposlenega in v tehnološki inovativnosti, kot 
razvoj ali uvedba novih proizvodov in storitev ali njihovo 
izboljšanje.

– v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo,
– zagotoviti zavarovanje kredita v razmerju 1:1 

(razmerje med višino kredita in vrednostjo neobreme-
njenega nepremičnega premoženja),
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– za vloge oddane na prijavne roke od 1. 2. 2017 
do vključno 1. 5. 2017, mora podjetje:

– imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za 
leto 2015 z oceno vsaj SB85,

Za prijavne roke 1. 2. 2017, 1. 3. 2017, 1. 4. 2017 
in 1. 5. 2017 je obdobje upravičenosti nastanka stroškov 
od 1. 12. 2016 do 5. 7. 2017.

Za prijavne roke 1. 6. 2017, 1. 7. 2017, 1. 9. 2017 in 
1. 10. 2017 je obdobje upravičenosti nastanka stroškov 
od 1. 4. 2017 do 5. 12. 2017.

Upravičen strošek nastane z dnem sklenitve dolžni-
ško upniškega razmerja8.

5 Dokazilo o bonitetni ocen podjetje pridobi na Agenciji 
RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Ocena 
SB1 pomeni najboljšo in SB8 najslabšo bonitetno oceno.

– imeti v obdobju od leta 2016 do 2018 predvide-
no poslovanje z dobičkom,

– imeti v obdobju od leta 2016 do 2018 realno 
načrtovan pozitivni denarni tok,

– za vloge oddane na prijavne roke od 1. 6. 2017 
do vključno 1. 10. 2017, mora podjetje:

– imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za 
leto 2016 z oceno vsaj SB86,

6 Dokazilo o bonitetni ocen podjetje pridobi na Agenciji 
RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Ocena 
SB1 pomeni najboljšo in SB8 najslabšo bonitetno oceno.

– imeti v obdobju od leta 2017 do 2019 predvide-
no poslovanje z dobičkom,

– imeti v obdobju od leta 2017 do 2019 realno 
načrtovan pozitivni denarni tok.

4.3. Kreditni pogoji
Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 

znesek kredita znaša 25.000 EUR.
Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravi-

čenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.
Pogodbena fiksna letna obrestna mera je 1,1 %. 

Obrestno obdobje, za katerega se obračunava pogod-
bena obrestna mera, je mesečno.

Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdalj-
ša 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo 
glavnice je 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo 
kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka 
za črpanje kredita.

Način odplačevanja kredita je mesečno, obročno.
Stroški odobritve kredita se ne zaračunajo.
Minimalno zavarovanje kredita:
– 5 menic podjetja in
– 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja 

in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita7 
v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vre-
dnostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).

7 Zavarovanje kredita je možno z neobremenjenimi 
nepremičninami vpisanimi v zemljiško knjigo v Republiki 
Sloveniji in vrednotenimi po GURS oceni, oziroma po ce-
nitvi s strani pooblaščenih ocenjevalcev nepremičnin, vsaj 
iz leta 2014.

V primeru, ko podjetje že ima obveznosti iz naslo-
va prejetih mikrokreditov Sklada v preteklosti in je bilo 
zavarovanje le-teh z isto nepremičnino, mora podjetje, 
pri ugotavljanju proste vrednosti nepremičnine, upošte-
vati obstoječe stanje neodplačanega dela mikrokreditov 
v mesecu pred mesecem oddaje vloge.

Podjetje, ki bo po tem javnem razpisu kandidiralo 
dvakrat, mora pri zagotavljanju vrednosti zavarovanja 
z isto nepremičnino, upoštevati še obremenitev za že 
odobren mikrokredit po tem javnem razpisu.

Če lastnik podjetja nima dovolj lastnega premože-
nja, lahko k zavarovanju kredita z osebnim poroštvom 
pristopi še druga fizična oseba, ki razpolaga s prosto 
nepremičnino.

4.4. Pogoji za črpanje kredita
Podjetje črpa kredit po sklenitvi kreditne pogodbe in 

ureditvi celotnega zavarovanja kredita.
Črpanje kredita je v enkratnem znesku.
Kredit se črpa namensko za nastale upravičene 

stroške, v skladu s točko »5. Upravičeni stroški«.

8 Dolžniško upniško razmerje je razmerje med upnikom 
(dobaviteljem) in kreditojemalcem (kupcem), v katerem se 
obojestransko strinjata o prevzemu obveznosti iz naslova 
nakupa neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih 
sredstev, surovin, materiala, blaga in storitev.

S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju 
na osnovi že plačanih obveznosti.

Mikrokredit ni namenjen poplačilu že obstoječih 
kreditov ali leasing pogodb vlagatelja.

Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po 
tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti pove-
zana z vlagateljem z več kot 25 %.

Za povezano osebo z vlagateljem se šteje lastniški 
delež pravne ali fizične osebe in povezanost preko funk-
cije direktorja oziroma predsednika.

Kadar družinski član9 prvotnega lastnika prevzame 
malo podjetje, se opusti pogoj, da se morajo sredstva 
kupiti od tretjih oseb, ki niso povezane s kupcem.

9 Družinski člani; oče, mati ali njihov partner, otrok, 
posvojenec ali njihov partner, brat, sestra ali njihov partner, 
vnuki ali njihovi partnerji.

5. Upravičeni stroški
Mikrokredit se lahko porabi za materialne, nema-

terialne investicije in obratna sredstva, pri čemer se 
za upravičen strošek upošteva znesek na računu (tudi 
s pripadajočim DDV).

Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni 
omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 
25.000,00 EUR.

Med upravičene stroške se upoštevajo:
– izdatki za materialne investicije (nakup opreme, 

gradnja ali nakup poslovnih prostorov),
– izdatki za nematerialne naložbe (nakup patentira-

nih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega 
znanja podjetja),

– izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
– izdatki za nakup storitev,
– izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispev-

ki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in 
z dela, stroški prehrane med delom), a največ do 50 % 
zneska kredita.

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno 
transportnih sredstev10.

10 Cestno transportna sredstva so vsa cestna prevo-
zna sredstva, ki se morajo registrirati in pridobijo prometno 
dovoljenje.

Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe po-
slovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na problemskih 
območjih.

Upravičeni stroški se ne smejo nanašati na izvedbo 
projektov, s katerimi bi si vlagatelj krepil dejavnosti, ki so 
izločene skladno s točko »4.1. Splošni pogoji«.

6. Vsebina vloge:
1. Prijavni list za mikrokredit s prilogo (spletni obra-

zec, ki je na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si/) 
izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski obliki, 
skladno z navodili spletnega obrazca.

2. a. Predstavitveni načrt,
b. Finančna priloga.
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3. Dokazilo o bonitetni oceni S.BON-1 za gospodar-
ske družbe, samostojne podjetnike in zadruge:

– za prijavne roke od 1. 2. 2017 do vključno 1. 5. 
2017 na podlagi letnega poročila za leto 2015;

– za prijavne roke od 1. 6. 2017 do vključno 1. 10. 
2017 na podlagi letnega poročila za leto 2016.

Vlagatelji lahko za dokazilo bonitetne ocene predlo-
ži eS.BON obrazec (spletna bonitetna informacija 
AJPES).

Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od 
št. 1 do št. 3 in predložena v fizični obliki. Posredo-
vana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena 
oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti 
enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in 
elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika 
prijavnega lista.

Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno do-
kumentacijo vsebinsko vezano na vlagatelja in vlogo.

Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan 
k dopolnitvi vloge, pri tem pa velja, da Prijavni list in 
Predstavitveni načrt s finančno prilogo nista predmet 
dopolnitve.

Če vloga v predvidenem roku (največ 3 dni) ne bo 
dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna 
zavrže.

Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot 
neustrezna zavrne.

Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlaga-
telj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno 
skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek ozi-
roma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati 
na celotno dokumentacijo vloge in na podatke potrebne 
za oceno vloge po merilih javnega razpisa.

7. Oddaja vlog
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali 

neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega skla-
da. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom »Ne 
odpiraj – Vloga za mikrokredit – P7R 2016«.

Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad, 
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.

Neposredna predložitev vloge je možna vsak de-
lovni dan med 9. in 14. uro v recepciji na sedežu Sklada 
(Ulica kneza Koclja 22, Maribor, 3. nadstropje).

8. Roki za predložitev vlog
Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog:
1. 2. 2017, 1. 3. 2017, 1. 4. 2017, 1. 5. 2017, 1. 6. 

2017, 1. 7. 2016, 1. 9. 2017 in 1. 10. 2017.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig 

odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem 
roku ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev 
vlog. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum, 
vpisan na potrdilu Sklada, o prejemu pošiljke.

Vloge, ki bodo prispele po prijavnem roku 1. 10. 
2017, se kot prepozne zavržejo.

Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazpore-
jena, v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega 
planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni 
konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do 
sofinanciranja.

9. Odpiranje vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od 

navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
10. Merila za izbor končnih upravičencev
Komisija za dodelitev sredstev bo po merilih za 

izbor ocenjevala le pravočasno prispele, popolne in 
ustrezne vloge.

Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za 
kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpi-

sa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi 
naslednjih meril;

– število zaposlenih,
– bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON 

AJPES,
– finančni kazalniki (dodelitev točk glede na doseže-

no vrednost kazalnikov; kapital / obveznosti do virov sred-
stev, mikrokredit / čisti prihodki od prodaje, prosti kreditni 
limit (PKL) / mikrokredit in finančne obveznosti / EBITDA),

– Glavna dejavnost podjetja; razvrstitev podjetja 
glede na registrirano glavno dejavnost na zadnji dan 
meseca pred mesecem oddaje vloge. Razvrstitev pod-
jetja glede na glavno dejavnostjo po Standardni klasi-
fikaciji dejavnosti (SKD) na glavno dejavnost v okviru 
šifre »G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih 
vozil« ali glavno dejavnostjo razvrščeno v ostale šifre 
po SKD, z upoštevanjem nedovoljenih dejavnosti nave-
denih pod tč. 4.).

Podrobno razdelana merila s točkovnikom so se-
stavni del razpisne dokumentacije pod poglavjem 
»III. Merila za izbor«.

Komisija za dodelitev sredstev, za vse popolne in 
ustrezne vloge, ki izpolnjujejo kreditne pogoje in po 
oceni meril dosegajo vsaj 50 točk od možnih 100 točk, 
poda predlog direktorici Sklada za odobritev vloge.

V primeru, da je za odobrene vloge potrebnih več 
finančnih sredstev, kot jih predvideva javni razpis, imajo 
pri odobritvi prednost vloge, ki dosežejo večje število 
točk. V primeru istega števila točk imajo prednost vloge, 
ki so pridobile več točk pri finančnih kazalnikih z vrstnim 
redom; kredit / čisti prihodek od prodaje, prosti kreditni 
limit (PKL) / kredit in finančne obveznosti / EBITDA.

Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s skle-
pom o odobritvi oziroma s sklepom o neodobritvi vloge.

11. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Sektor finančnih spodbud Sklada bo, najkasneje 

v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval vlaga-
teljem sklep o odobritvi ali neodobritvi mikrokredita Sklada.

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletni strani Sklada.

Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi mikro-
kredita Sklada je možno sprožiti upravni spor na Uprav-
nem sodišču Republike Slovenije.

Na podlagi pozitivnega sklepa o odobritvi mikrokre-
dita bo Sklad s podjetjem podpisal kreditno pogodbo in 
uredil zavarovanje kredita.

Izpolnjevanje osnovnih pogojev vlagatelja, v skla-
du z 8. členom Splošnih pogojev poslovanja sklada, bo 
komisija za dodelitev sredstev preverila tudi pred podpi-
som kreditne pogodbe. V primeru, da se bo ugotovilo, da 
podjetje ne izpolnjuje pogojev, pogodba ne bo sklenjena.

12. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in do-
datne informacije

Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedi-
lo javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, vzorec 
prijavnega lista s prilogami in vzorec kreditne pogodbe.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki 
na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na 
spletni strani www.podjetniskisklad.si.

Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-59, 
02/234-12-74, 02/234-12-88 in 02/234-12-64 ali na e-po-
šti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

13. Pravna podlaga za izvedbo produkta, de mini-
mis pomoč

Slovenski podjetniški sklad objavlja produkt mikro-
krediti P7R 2016 na podlagi:

– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike 
Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 
11/07, 43/08, 71/09),
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– Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega 
podjetniškega sklada za leto 2016 (sklep Vlade RS, 
št. 47602-33/2015/6 z dne 15. 1. 2016),

– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Ura-
dni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15),

– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 
in 8/10 – ZSKZ-B),

– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– UPB s spremembami),

– Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16),

– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podje-
tniškega sklada (22. 4. 2015 veljavni z dne 29. 7. 2015),

– Uredbe komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. juni-
ja 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive 
s skupnim trgom z uporabo členov 107 in 108 pogodbe 
(UL EU L, št. 187/1, 25. 6. 2014),

– Programa spodbujanja konkurenčnosti 
s širšo okolico v obdobju 2013–2018 (sklep Vlade RS 
št. 30200-1/2013/4 z dne 10. 10. 2013),

– Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne 
politike (Uradni list RS, št. 16/13 in 78/15),

– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturi-
ranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, 
št. 44/07, 51/11, 39/13 in 56/13),

– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 
46/16),

– Proračuna RS za leto 2016 (Uradni list RS, 
št. 96/15),

– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministr-
stva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020 
(št. 3030-4/2015/8 z dne 22. 4. 2015, s spremembami 
in dopolnitvami),

– Pogodbe Ministrstva za gospodarski razvoj in teh-
nologijo št. C2130-16-900000 o financiranju in izvajanju 
instrumetna mikrofinanciranja na problemskem območju 
v letih 2016 in 2017 z dne 28. 11. 2016,

– Sklepa Vlade RS št. 00726-14/2016/5 z dne 
19. 5. 2016 o dodatnih začasnih ukrepih razvojne pod-
pore za problemska območja z visoko brezposelnostjo 
(Uradni list RS, št. 36/16 z dne 20. 5. 2016),

– Sklepa o spremembah in dopolnitvi Sklepa o do-
datnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problem-
ska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, 
št. 64/16 z dne 14. 10. 2016),

– Poslovnega načrta izvajanja mikrokreditiranja na 
problemskih območjih v Republiki Sloveniji, Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPS julij 2016,

– Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora 
s širšo okolico v obdobju 2013–2018 (sklep Vlade RS 
št. 30200-1/2013/4 z dne 10. 10. 2013 s spremembami).

– Spremenjenega programa spodbujanja konku-
renčnosti pomurske regije v obdobju 2010–2017 (sklep 
Vlade RS, št. 30301-5/2016/6 z dne 21. 7. 2016),

– Spremenjenega programa spodbujanja konku-
renčnosti Pokolpja v obdobju 2011–2020, (sklep Vlade 
RS, št. 30301-2/2016/4 z dne 23. 6. 2016),

– Programa spodbujanja konkurenčnosti Po-
kolpja v obdobju 2011–2016 (sklep Vlade RS 
št. 30300-2/2011/4 z dne 7. 4. 2011 s spremembami),

– Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov 
razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in 
Trbovlje, (sklep Vlade RS, št. 00726-19/2013/7 s spre-
membami),

– Soglasja Ministrstva za gospodarski razvoj in teh-
nologijo k javnem razpisu št. 3030-50/2016-63 z dne 
19.12.2016.

Mikrokredit, ki je predmet tega javnega razpisa, 
ima status državne pomoči de minimis, skladno z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 ter 
na podlagi mnenja o skladnosti sheme de minimis po-
moči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT-de 
minimis«, podane s strani Ministrstva za finance, 
Sektor za spremljanje državne pomoči (št. priglasitve 
M001-2399245-2015/I) z dne 9. 5. 2016. Šteje se, da 
je pomoč de minimis, ne glede na datum plačila podje-
tju, dodeljena takrat, ko se dodeli zakonska pravica do 
njenega prejema.

Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – 
končnemu prejemniku, na podlagi pravila de minimis, 
ne sme presegati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju 
treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odo-
britve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 
100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem 
cestnem tovornem prevozu.

Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se 
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje 
je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj 
v enem od naslednjih razmerij:

– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delni-
čarjev ali družbenikov drugega podjetja,

– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja,

– pogodba med podjetjema ali določba v njuni druž-
beni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da 
izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,

– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic,

– podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih 
alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako 
»enotno« podjetje.

V skladu s 5. členom Uredbe komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1), 
se pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de mi-
nimis do zgornje dovoljene meje (200.000 EUR oziroma 
100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem 
cestnem tovornem prometu), ne sme pa se kumulirati 
z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški 
ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tve-
ganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja 
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za po-
sebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupnih 
izjemah ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni 
dodeljena za določene upravičene stroške ali je nave-
denim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira 
z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi uredbe 
o skupinskih izjemah ali sklepa Komisije.

Bruto ekvivalent nepovratnih sredstev je izračunan 
na podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dode-
litvi pomoči.

Vlagatelji, katerih vloge bodo odobrene, morajo:
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom 

v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 7 let od 
datuma prenehanja kredita, za potrebe bodočih prever-
janj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podaljšan 
zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad;

– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zve-
zi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremlja-
nje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega 
razpisa.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
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Št. 1101-12/2016 Ob-3692/16

Na podlagi Zakona o ratifikaciji memoranduma 
o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu 
izmenjav (Uradni list RS-MP, št. 14/11), spremembi 
Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slo-
venije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrighto-
vem programu izmenjav (Uradni list RS-MP, št. 3/15), 
6. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad 
futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike 
Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slo-
venije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, 
št. 51/09) ter v skladu s Poslovnim in finančnim na-
črtom Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj 
kadrov in štipendije za leto 2016, ki ga je Vlada Re-
publike Slovenije sprejela 19. 5. 2016 ter Rebalansa 
Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Re-
publike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, ki ga 
je Vlada Republike Slovenije sprejela 29. 11. 2016 in 
Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republi-
ke Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list 
RS, št. 91/09, 102/12 in 108/13; v nadaljevanju: SPP) 
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in 
štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja

javni razpis
za program Fulbright za leto 2018 (225. JR)
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je štipendiranje udeležencev 

programa Fulbright generacije 2018, in sicer za go-
stovanje državljanov Republike Slovenije (v nadalje-
vanju: RS) v Združenih državah Amerike (v nadalje-
vanju: ZDA) ter državljanov ZDA v RS.

V Fulbright generacijo 2018 so vključeni tisti Ful-
bright štipendisti, ki so že potrjeni s strani pristojnega 
organa v ZDA in ki bodo večji del svojega gostovanja 
opravili v študijskem letu 2018/2019.

2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa znaša 
130.000,00 EUR.

3. Višina razpisanih sredstev
Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA prido-

bijo:
– sredstva v višini vrednosti najugodnejše po-

vratne letalske vozovnice za ekonomski razred od 
RS oziroma izjemoma drugega bližnjega letališča do 
ustreznega letališča v ZDA glede na lokacijo gostujo-
če ustanove;

– štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ 
v ZDA, če ta štipendije ne krije.

Državljani ZDA lahko za gostovanje v RS prido-
bijo sredstva v višini stroškov obveznega zdravstve-
nega zavarovanja v RS za vsak mesec gostovanja in 
štipendijo za vsak mesec gostovanja v višini:

– 800,00 EUR, če gostujejo kot študenti ali
– 1.000,00 EUR, če gostujejo kot raziskovalci.
Upravičenci bodo do sredstev, vezanih na mesec 

gostovanja, upravičeni za največ toliko mesecev go-
stovanja, kot jih je odobril pristojni organ v ZDA.

4. Pogoji javnega razpisa
Prijavitelji morajo za pridobitev sredstev za gosto-

vanje izpolnjevati naslednje pogoje:
– državljanstvo države pošiljateljice,
– odobreno gostovanje v državi gostiteljici v okvi-

ru programa Fulbright generacije 2018 s strani pristoj-
nega organa v ZDA.

Sklad bo izpolnjevanje pogojev preverjal na pod-
lagi predloženih dokazil, skladno z zakonom, ki ureja 

splošni upravni postopek, in s pridobitvijo podatkov iz 
evidenc pri ustreznih organih, razen če bo prijavitelj 
to izrecno prepovedal; v takem primeru mora prijavi-
telj sam predložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju 
pogojev.

5. Dokumentacija
Prijava na javni razpis mora vsebovati izpolnjeno 

in lastnoročno podpisano prijavnico.
Državljani RS morajo prijavnici priložiti vsaj tri 

ponudbe različnih prevoznikov za povratno letalsko 
vozovnico od RS oziroma izjemoma drugega bližnje-
ga letališča do ustreznega letališča v ZDA glede na 
lokacijo gostujoče ustanove, pri čemer lahko sklad 
poleg ponudb, ki jih predloži prijavitelj, preveri tudi 
drugo ponudbo.

Državljani RS, ki želijo uveljavljati štipendijo iz 
druge alineje prvega odstavka 3. točke tega razpisa, 
morajo predložiti tudi potrdilo o višini štipendije, kot 
jo določi pristojni organ v ZDA in iz katerega mora biti 
razvidno, da v ZDA ne bodo upravičeni do štipendije.

Državljani ZDA morajo prijavnici priložiti potrdilo 
o državljanstvu ali fotokopijo potnega lista.

Zahtevana dokazila so lahko kopije, pri čemer 
ima sklad pravico zahtevati overjen prepis ali origi-
nalno listino na vpogled. Oddane dokumentacije sklad 
ne vrača.

6. Izbirni postopek in razmejitvena merila
V postopku javnega razpisa z odprtim rokom pri-

jave prejmejo sredstva tisti upravičenci, ki izpolnjujejo 
pogoje javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu pre-
jetih popolnih prijav do porabe sredstev.

Če zaprošena vrednost zadnje prijave presega 
še razpoložljiva sredstva, se temu prijavitelju dodeli le 
sorazmerni del upravičenih sredstev do skupne višine 
še razpoložljivih sredstev za ta javni razpis. Če bo na 
isti dan prejetih več popolnih prijav, ki izpolnjujejo po-
goje, katerih skupna zaprošena vrednost presega še 
razpoložljiva sredstva, se vsakemu takemu prijavitelju 
dodeli sorazmerni del upravičenih sredstev do skupne 
višine še razpoložljivih sredstev za ta javni razpis.

7. Obravnavanje prijav in nakazilo sredstev
Sklad vsem prijaviteljem izda odločbo. Po do-

končnosti odločbe sklad z upravičencem sklene po-
godbo. Podpisana pogodba je podlaga za izplačilo 
sredstev, kot je opredeljeno v nadaljevanju.

Nakazilo dodeljenih sredstev se praviloma izvrši:
– za letalski prevoz neposredno ponudniku s pla-

čilom računa, predračuna, ponudbe ali druge ustrezne 
listine, ki jo izda ponudnik in se glasi na sklad;

– za štipendijo za gostovanje v RS oziroma v ZDA 
v enkratnem znesku praviloma v 8 dneh od sklenitve 
pogodbe;

– za stroške obveznega zdravstvenega zavaro-
vanja v RS pri ZZZS neposredno ZZZS na podlagi 
izdanega računa, oziroma če je upravičenec sam po-
kril te stroške, v obliki povračila praviloma v 15 dneh 
po predložitvi ustreznih dokazil.

Sredstva iz druge in tretje alineje prejšnjega od-
stavka se državljanom RS izplačujejo na osebni račun 
upravičenca, odprt pri banki v RS, drugim upravi-
čencem pa na osebni račun odprt pri banki v RS ali 
v tujini.

Če državljan RS sam plača stroške iz prve alineje 
drugega odstavka te točke razpisa, se znesek povrne 
na osebni račun upravičenca praviloma v 15 dneh od 
prejema ustreznih dokazil, in sicer fotokopije računa, 
ponudbe ali predračuna, ki je bil podlaga za plačilo, iz 
katerega morajo biti razvidni podatki o letu in potniku, 
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in dokazila o plačilu (npr. blagajniški prejemek, izpisek 
iz bančnega računa, izpisek iz kartičnega poslovanja).

8. Obveznosti
Upravičenec je dolžan:
– sklad obvestiti o datumu začetka gostovanja 

najkasneje v 15 dneh po nastopu gostovanja,
– izvesti gostovanje v okviru programa Fulbright 

generacije 2018 v dogovorjenem trajanju,
– skladu v 30 dneh po opravljenem gostova-

nju predložiti vsebinsko poročilo o gostovanju, potr-
jeno s strani gostujoče institucije,

– sklad obveščati o morebitnih spremembah, ki 
vplivajo ali bi lahko vplivale na izvedbo gostovanja, 
v 8 dneh od nastanka spremembe oziroma od dne, 
ko je za tako spremembo izvedel,

– skrbeti za točnost in ažurnost vseh podatkov, 
potrebnih za pravilno in tekoče izplačevanje sredstev, 
kontaktnih podatkov ter drugih informacij.

Za mesec gostovanja se šteje vsak polni mesec 
gostovanja. Polni mesec gostovanja se konča z dne-
vom v mesecu, ki se po svoji številki ujema z dnem 
prvega dne nastopa gostovanja, ustreznost trajanja 
se šteje z vsakim začetim mesecem gostovanja.

Če bo gostovanje trajalo manj mesecev od dogo-
vorjenega in odobrenega števila mesecev gostovanja, 
mora upravičenec vrniti že izplačana sredstva za tiste 
mesece gostovanja, ki ne bodo realizirani. Upraviče-
nec je dolžan vrniti celotna izplačana sredstva, če se 
ugotovi, da je v kateri koli prijavi navedel napačne, 
neresnične ali zavajajoče podatke.

9. Dostopnost dokumentacije: besedilo javnega 
razpisa in obrazci so na voljo na spletni strani www.
sklad-kadri.si. Dokumentacijo je možno prevzeti tudi 
osebno na sedežu sklada na Dunajski 22, Ljub ljana, 
v poslovnem času.

10. Rok in način oddaje prijav
Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu 

Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 
Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, s pripisom »Fulbright 
2018 – 225. JR«.

Prijave so oproščene plačila upravne takse skla-
dno z 9. točko prvega odstavka 24. člena oziroma 
26. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni 
list RS, št. 106/10 – UPB5).

Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok 
prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa 
v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, ven-
dar najkasneje do vključno 30. septembra 2019.

Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prej-
me pred iztekom roka za vložitev prijav. Če prijavitelj 
pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko 
sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto.

Prijavo je možno oddati tudi osebno na naslovu 
sklada v poslovnem času. Prijave, vložene po poteku 
prijavnega roka, bo sklad zavrgel.

Prijava se šteje za popolno, če je oddana na pred-
pisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in 
podatke, ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne 
bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani, da prija-
vo dopolnijo. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne 
bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo 
zavržene. Prijave, ki ne bodo izpolnjevale pogojev 
javnega razpisa ali bodo vložene po porabi sredstev, 
bodo zavrnjene.

Če prijavitelj odstopi od svoje prijave, mora o tem 
pisno obvestiti sklad.

O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

11. Obvestilo o pripojitvi sklada in prenosu raz-
merij: skladno s Zakonom o spremembah in dopolni-
tvah Zakona o javnem jamstvenem, preživninskem in 
invalidskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-G) 
(Uradni list RS, št. 39/16), ki se začne uporabljati 1. 1. 
2017, se bo Javni sklad Republike Slovenije za razvoj 
kadrov in štipendije pripojil k Javnemu jamstvene-
mu, preživninskemu in invalidskemu skla du Republike 
Slovenije, ki bo od pripojitve dalje uporabljal novo ime: 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 
sklad Republike Slovenije. Z dnem vpisa pripojitve 
v sodni register ta sklad prevzame med drugim tudi 
vse pravice in obveznosti, nedokončane zadeve, do-
kumentacijo in arhivsko gradivo ter se v pravnem pro-
metu šteje kot njegov univerzalni pravni naslednik, kar 
vključuje tudi prenos vseh štipendijskih razmerij ter 
z njimi povezanih pravic in obveznosti po tem javnem 
razpisu/pozivu.

12. Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo na spletni strani 

sklada www.sklad-kadri.si v razdelku Aktualni razpisi, 
osebno ali telefonsko pa med uradnimi urami, v po-
nedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah 
tudi med 14. in 16. uro, pri Špeli Sušec, e-pošta: 
spela.susec@sklad-kadri.si, tel. 01/434-10-86.

Javni sklad Republike Slovenije  
za razvoj kadrov in štipendije

 Ob-3673/16

Mestna občina Ljub ljana objavlja na podlagi pr-
vega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejav-
nosti (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 
Ljub ljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB in 15/12)

javni razpis
za podelitev 4 nadomestnih koncesij za 

opravljanje javne službe na področju osnovne 
zdravstvene dejavnosti v Mestni občini Ljub ljana

1. Koncedent: Mestna občina Ljub ljana (v nada-
ljevanju: 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 4 nadome-

stnih koncesij za opravljanje javne službe na področju 
osnovne zdravstvene dejavnosti v MOL:

– 2 koncesiji na področju fizioterapije;
– 2 koncesiji na področju patronažne zdravstve-

ne nege.
4. Oznaka koncesije, obseg razpisanega progra-

ma koncesije in krajevno območje, za katerega se 
razpisuje koncesija:

4.1. 1,00 program fizioterapije znotraj ČS Jarše;
4.2. 1,00 program fizioterapije znotraj ČS Jarše;
4.3. 1,00 program patronažne zdravstvene nege 

za oskrbovance Zavoda Hospic Ljub ljana;
4.4. 1,00 program patronažne zdravstvene nege 

za oskrbovance Zavoda Hospic Ljub ljana.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesij-

sko razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za 
čas 15 let. Koncesijsko dejavnost se prične opravljati 
v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 
3 mesecev od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: 
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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 predpi-
sane pogoje, ki jih določa 35. člen ZZDej in dodatne 
pogoje, ki jih določa koncedent. Kot dokaz o izpolnje-
vanju zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev mora 
vlagatelj v vlogi na javni razpis priložiti ustrezna do-
kazila 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 opravlja-
nje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samo-
stojno delo;

6.1.2. da ni v delovnem razmerju, oziroma v koli-
kor 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 oziro-
ma poklica;

6.1.4. da ima zagotovljene ustrezne prostore, 
opremo in kadre.

V primeru podelitve koncesije z oznako 4.3. in 
4.4. bo vlagatelj opravljal koncesijsko dejavnost za 
oskrbovance Zavoda Hospic Ljub ljana in to predvsem 
v hiši LJUBhospic na lokaciji Hradeckega cesta 20, 
1000 Ljub ljana (ČS Center). V ta namen bo pred 
začetkom opravljanja koncesijske dejavnosti za čas 
trajanja koncesije sklenil pogodbo o sodelovanju z Za-
vodom Hospic Ljub ljana;

6.1.5. da je zagotovljena dostopnost do ordinacij-
skih prostorov za ljudi s različnimi oblikami oviranosti 
v primeru podelitve koncesije z oznako 4.1. in 4.2;

6.1.6. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske de-
javnosti v RS na področju zdravstvene dejavnosti, na 
katero kandidira na tem razpisu;

6.1.7. 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.

6.2. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je 
vlagatelj pravna oseba:

6.2.1. da ima predvideni nosilec koncesijske de-
javnosti pri pravni osebi zahtevano izobrazbo za opra-
vljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za 
samostojno delo;

6.2.2. da predvideni nosilec koncesijske dejavno-
sti pri pravni osebi ni v delovnem razmerju pri drugi 
pravni osebi, oziroma v kolikor je, bo to delovno raz-
merje v primeru podelitve koncesije na tem javnem 
razpisu prekinil in začel opravljati koncesijsko dejav-
nost v skladu z odločbo in pogodbo o koncesiji;

6.2.3. da predvidenemu nosilcu koncesijske de-
javnosti pri pravni osebi ni s pravnomočno sodbo 
sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe 
oziroma poklica;

6.2.4. da ima pravna oseba zagotovljene ustre-
zne prostore, opremo in kadre.

V primeru podelitve koncesije z oznako 4.3. in 
4.4. bo pravna oseba opravljala koncesijsko dejav-
nost za oskrbovance Zavoda Hospic Ljub ljana in 

to predvsem v hiši LJUBhospic na lokaciji Hradecke-
ga cesta 20, 1000 Ljub ljana (ČS Center). V ta namen 
bo pred začetkom opravljanja koncesijske dejavnosti 
za čas trajanja koncesije sklenila pogodbo o sodelo-
vanju z Zavodom Hospic Ljub ljana;

6.2.5. da je zagotovljena dostopnost do ordinacij-
skih prostorov za ljudi s različnimi oblikami oviranosti 
v primeru podelitve koncesije z oznako 4.1. in 4.2;

6.2.6. da pravna oseba ni že izvajalec koncesij-
ske dejavnosti v RS na področju zdravstvene dejav-
nosti, na katero kandidira na tem razpisu;

6.2.7. da predvideni nosilec koncesijske dejav-
nosti pri pravni osebi ni že izvajalec koncesijske de-
javnosti v RS na področju zdravstvene dejavnosti, na 
katero kandidira vlagatelj na tem razpisu;

6.2.8. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje 
koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi 
upravni ali sodni postopek, ki zadeva pravno osebo, 
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.

7. Merila za vrednotenje vlog pri koncesiji z ozna-
ko 4.1., 4.2., 4.3. in 4.4. (oznaka razpisane koncesije 
je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa)

7.1. Merila za vrednotenje vlog pri koncesijah 
z oznako 4.1. in 4.2. (oznaka razpisane koncesije je 
navedena v 4. točki besedila javnega razpisa):

Prijave vlagateljev bodo ocenjene v skladu z na-
slednjimi merili:

7.1.1. začetek z delom: največ 10 točk;
7.1.2. delovna doba nosilca dejavnosti na podro-

čju fizioterapije: največ 10 točk;
7.1.3. razdalja med vlagateljevo lokacijo ordi-

nacije in najbližjo postajo Ljub ljanskega potniškega 
prometa: največ 10 točk.

7.2. Merila za vrednotenje vlog pri koncesijah 
z oznako 4.3. in 4.4. (oznaka razpisane koncesije je 
navedena v 4. točki besedila javnega razpisa):

Prijave vlagateljev bodo ocenjene v skladu z na-
slednjimi merili:

7.1.1. začetek z delom: največ 10 točk;
7.1.2. delovna doba nosilca dejavnosti na po-

dročju patronažne zdravstvene nege: največ 10 točk;
8. Žreb: če dosežeta dva ali več najbolje oce-

njenih vlagateljev na podlagi postavljenih meril pri 
razpisani koncesiji enako število točk, se izvede žreb.

9. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sesta-
vine vloge so podana v razpisni dokumentaciji.

10. Rok za oddajo vlog: vloge morajo biti oddane 
na naslov Mestna občina Ljub ljana, Glavna pisarna, 
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljub ljana (v nada-
ljevanju: Glavna pisarna MOL). Šteje se, da so vloge 
za koncesijo št. 4.1., 4.2., 4.3. in 4.4. (oznaka razpisa-
ne koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega 
razpisa) prispele pravočasno, če so bile oddane na 
pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do 31. 12. 
2016 do 18. ure ali oddane neposredno v Glavni 
pisarni MOL do 31. 12. 2016 v delovnem času (od 
ponedeljka do četrtka od 8. do 17. ure in v petek od 
8. do 13. ure).

11. Obravnava vlog: razpisna komisija, ki jo ime-
nuje župan MOL, bo ocenjevala le pravočasne, pravil-
ne in popolne vloge, ki ustrezajo dodatnim pravilom pri 
oddaji vloge (glej II. poglavje razpisne dokumentacije) 
ter posredovala predlog o izbiri pristojnemu upravne-
mu organu. Po pridobitvi ustreznih mnenj in soglasij, 
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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 konce-
sije 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 raz-

pisane koncesije je navedena v 4. točki besedila 
javnega razpisa) bo 5. 1. 2017 ob 9. uri, v prostorih 
Oddelka za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova 
ulica 5, 1000 Ljub ljana. Odpiranje vlog ne bo javno.

Odpiranje vlog za koncesijo št. 4.2. (oznaka raz-
pisane koncesije je navedena v 4. točki besedila 
javnega razpisa) bo 5. 1. 2017 ob 10. uri, v prostorih 
Oddelka za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova 
ulica 5, 1000 Ljub ljana. Odpiranje vlog ne bo javno.

Odpiranje vlog za koncesijo št. 4.3. (oznaka raz-
pisane koncesije je navedena v 4. točki besedila 
javnega razpisa) bo 5. 1. 2017 ob 11. uri, v prostorih 
Oddelka za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova 
ulica 5, 1000 Ljub ljana. Odpiranje vlog ne bo javno.

Odpiranje vlog za koncesijo št. 4.4. (oznaka raz-
pisane koncesije je navedena v 4. točki besedila 
javnega razpisa) bo 5. 1. 2017 ob 12. uri, v prostorih 
Oddelka za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova 
ulica 5, 1000 Ljub ljana. Odpiranje vlog ne bo javno.

13. Razpisna dokumentacija: razpisna doku-
mentacija je dosegljiva na spletnih straneh MOL 
(http://www.Ljub ljana.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 Ljub ljana
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Št. 014-00001/2016-001 Ob-3669/16

Javni socialno varstveni zavod Dom Lukavci, Lu-
kavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru, na podlagi 34. in 
35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, 
št. 12/91 in 8/96, s spremembami), v skladu z določili 
56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS – stari, št. 3/07 – UPB-2, 57/12, 39/16), 34. čle-
na Statuta Doma Lukavci št. 32/04 z dne 1. 12. 2003 
in 28. 1. 2004, na podlagi sklepa sveta zavoda Doma 
Lukavci (v nadaljevanju: Svet zavoda) z 19. redne seje 
z dne 13. 12. 2016, razpisuje prosto delovno mesto

direktorja/direktorice
Doma Lukavci

Za direktorja/ico zavoda je lahko imenovan/a kandi-
dat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, 
izpolnjuje še naslednje pogoje:

– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobraz-
bo in 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti 
socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana 
s socialno varstveno dejavnostjo ali

– da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena 
ZSV, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let 
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju 
dejavnosti socialnega varstva, ki jo opravlja ta socialno 
varstveni zavod.

Direktor/ica socialno varstvenega zavoda mora po-
leg pogojev iz prve ali druge alineje imeti opravljen pro-
gram za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga 
določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom 
Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

Ne glede na pogoj iz prejšnje alineje je lahko za 
direktorja/ico imenovan/a kandidat/ka, ki nima opravlje-
nega programa iz prejšnjega odstavka, s tem, da izo-
braževanje opravi najkasneje v enem letu od začetka 
opravljanja nalog direktorja/direktorice. V kolikor direk-
tor/direktorica tega programa ne opravi v navedenem 
roku, mu/ji mandat na podlagi zakona preneha.

Pisne prijave s kratkim življenjepisom, z dokazili 
o izpolnjevanju razpisnih pogojev (diploma o končanem 
izobraževanju, dokazilo o strokovnih 5-letnih delovnih 
izkušnjah na področju dejavnosti socialnega varstva ali 
druge dejavnosti, ki je povezana s socialno varstveno 
dejavnostjo (prva alineja), dokazilo o 20-letnih delovnih 
izkušnjah, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstve-
nih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega 
varstva, ki jo opravlja Dom Lukavci (druga alineja), in-
formacija o programu za vodenje socialno varstvenega 
zavoda ter programom razvoja socialno varstvenega za-
voda Doma Lukavci, za mandatno obdobje in pisno do-
kazilo o usposobljenosti varstva pri delu in varstva pred 
požarom), morajo kandidati/ke poslati priporočeno po 
pošti v zaprti kuverti na naslov: Dom Lukavci, Lukavci 
9, 9242 Križevci pri Ljutomeru, z oznako »Svet zavo-
da – Razpis za direktorja/direktorico«, s pripisom »Ne 
odpiraj«.

Rok za prijavo je 15 dni od objave razpisa v Ura-
dnem listu Republike Slovenije in na internetni strani 
Doma Lukavci. Svet zavoda nepopolnih in prepozno 
prispelih vlog ne bo obravnaval. O izbiri bodo kandidati 
pisno obveščeni v roku, določenim z zakonom.

Razpisi delovnih mest

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o za-
poslitvi za obdobje 5 let.

Svet zavoda Dom Lukavci

 Ob-3674/16

Svet Centra za socialno delo Ruše na podlagi 34. in 
35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93 – ZP-G, 66/93 – 
ZP-H, 66/93, 45-I/94 – Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 
– Odl. US: U-I-34/94, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP), 25. člena Zakona o delovnih razmer-
jih (Uradni list RS, št. 21/13 – ZDR-1, 78/13 – popr. in 
47/15 – ZZSDT), 56. in 57. člena Zakona o socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 – Odl. 
US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS 
in 57/12), 26. in 27. člena Statuta Centra za socialno 
delo Ruše ter sklepa 13. redne seje Sveta Centra za 
socialno delo Ruše z dne 13. 12. 2016, razpisuje prosto 
delovno mesto

direktorja (m/ž)
Centra za socialno delo Ruše

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg 
splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skla-
du s 56., 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu, 
in sicer:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 
69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih 
izkušenj in opravljen strokovni izpit po tem zakonu,

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 in opravljen strokovni 
izpit po tem zakonu,

– opravljen program za vodenje socialno varstve-
nega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije 
v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobra-
ževanje.

Ne glede na pogoj iz druge alineje je lahko za di-
rektorja imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega 
programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje 
v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, si-
cer mu mandat, na podlagi zakona, preneha.

Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandi-
dati predložiti še življenjepis, dokazilo o državljanstvu 
Republike Slovenije, svojo vizijo delovanja in razvoja 
Centra za socialno delo Ruše za mandatno obdobje ter 
potrdilo o nekaznovanosti.

Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktor-
jem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja 
mandata.

Rok za prijavo na razpis je 8 dni od objave raz-
pisa.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj 
kandidati pošljejo priporočeno v zaprti ovojnici na na-
slov: Center za socialno delo Ruše, Hmeljarska ulica 8, 
2342 Ruše, z oznako na ovojnici »Razpis za direktorja 
– Ne odpiraj!«.
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Nepopolnih vlog in vlog, prispelih po razpisanem 
roku, ne bomo upoštevali. O izbiri bodo kandidati ob-
veščeni v zakonitem roku po končanem izbirnem po-
stopku.

Svet Centra za socialno delo Ruše

Št. VI-46/295 Ob-3684/16

Svet zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje na podlagi 
28. člena Statuta Javnega zdravstvenega zavoda Splo-
šna bolnišnica Trbovlje razpisuje delovno mesto

direktorja
Splošne bolnišnice Trbovlje m/ž

Za direktorja bolnišnice je lahko imenovan kandidat, 
ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba
– najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi or-

ganizacijskimi in upravljalskimi znanji.
Zaželeno je, da kandidat priloži tudi življenjepis ali 

CV.
Kandidat za direktorja zavoda mora v prijavi podati 

svoj program dela zavoda in predstaviti način vodenja 
poslovnega oziroma delovnega procesa.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o za-
poslitvi za 4-letni mandat z možnostjo ponovitve man-
data.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev je treba oddati do vključno 7. 1. 2017 (poštni 
žig) na naslov: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska 
cesta 9, 1420 Trbovlje, s pripisom »Razpisni komisiji – 
ne odpiraj!«.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakoni-
tem roku.

Svet zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje

 Ob-3686/16

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona 
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica 
Slovenije na predlog notarke Magde Poljšak Derganc iz 
Ljub ljane razpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Magdi Poljšak Derganc iz Ljub ljane

Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-
verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 
1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarske-
ga pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnje-
vanju zahtevanih pogojev, sprejema Notarska zbornica 
Slovenije, Ljub ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije
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 Ob-3675/16

Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 
3320 Velenje (na podlagi dokumenta protokol prodaje 
poslovno nepotrebnega premoženja, potrjen s strani NS 
PV aprila 2015), kot organizator prodaje objavlja

javno zbiranje ponudb1

za prodajo zemljišč podjetij PV Invest in HTZ  
(ki sta v 100 % lasti organizatorja)

Druge objave

IV. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizič-

ne in pravne osebe.
b) Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupni-

no. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti in 
brez drugih obveznosti prodajalca vrnjena v naslednjih 
rokih:

– za neizbrane ponudnike, ki se ne bodo uvrstili 
v naslednje kroge izbora: v roku 14 dni od sprejema 
odločitve prodajalca, da s posameznim ponudnikom ne 
bo nadaljeval pogajanj za sklenitev pogodbe o prodaji;

– za neizbrane ponudnike, ki se bodo uvrstili 
v končni krog izbora: v roku 14 dni po končanem izboru 
najugodnejšega ponudnika;

– v vsakem primeru je skrajni rok za vračilo varšči-
ne 14 dni po zaustavitvi postopka.

c) Pisna ponudba mora vsebovati:
– navedbo, da je ponudba zavezujoča;
– naziv podjetja in sedež ponudnika ter podatke 

o zastopnikih ponudnika, ki je pravna oseba;
– davčno številko, matično številko (za pravne ose-

be) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba ozi-
roma drugo primerljivo identifikacijsko številko za po-
nudnika, ki je tuja fizična ali pravna oseba in kontaktne 
podatke ponudnika (e-naslov, telefonsko številko, šte-
vilko faksa);

– navedbo predmeta zbiranja ponudb;
– višino ponujene cene brez dajatev (brez DDV ali 

davka na promet nepremičnin), ki obsega kupnino za 
celoten sklop zemljišča;

– rok plačila kupnine ne sme biti daljši od 45 dni od 
podpisa pogodbe o prodaji.

V. Ponudbi je potrebno predložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo 

osebne izkaznice ali potnega lista.
2. Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji 

morajo ponudbi priložiti izjavo, da so osebe, vpisane 
v sodno-poslovnem registru, ki ga vodi Agencija za 
javnopravne evidence in storitve, zakoniti zastopniki 
ponudnika oziroma osebe, pooblaščene za zastopanje 
ponudnika. Pravne osebe s sedežem izven Republike 
Slovenije morajo ponudbi priložiti uradno preveden izpis 
iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ne sme 
biti starejši od 30 dni od dneva predložitve ponudbe.

3. Tuje pravne osebe morajo ponudbi priložiti doka-
zila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko pridobijo la-
stninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji, 
kot jih za tujce določa zakon ali mednarodna pogodba.

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

5. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s prilože-
no navedbo celotne številke računa za primer vračila 
varščine.

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

7. Ostale listine, ki jih je potrebno priložiti ponudbi, 
so določene v razpisni dokumentaciji.

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

najkasneje do 31. 1. 2017 do 12. ure oziroma z možno-

1 Javno zbiranje ponudbe po tej objavi se šteje kot va-
bilo k dajanju ponudb v smislu tretjega odstavka 22. člena 
Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno 
prečiščeno besedilo).

I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Premogovnik Velenje d.d., Partizanska 
cesta 78, 3320 Velenje (v nadaljevanju »organiza-
tor«).

II. Opis predmeta zbiranja ponudb:
prodaja zemljišč, ki so v lasti PV Invest in HTZ 

obsegajo:
– Zemljišče Podrožnik zahod, Mozirje – kompleks 

sestavljata parceli 105/41 in 105/34, k.o. 920 Mozirje, 
v velikosti 8.638 m2. Zemljišče je v naravi travnik, po 
namenski rabi nepozidano stavbno zemljišče. OPN 
Mozirje omogoča enostanovanjsko ali večstanovanj-
sko gradnjo. Za večstanovanjsko gradnjo je izdelana 
PGD projektna dokumentacija in pridobljene služnosti 
za izgradnjo komunalne infrastrukture in dostop. Ze-
mljišče je v celoti v lasti PV Invest. Izhodiščna neto 
cena (orientacijska vrednost) znaša 500.000,00 EUR.

– Zemljišče Lipa vzhod, Velenje – zemljišče 
leži na lokaciji Lipa (Gorica) v Velenju, k.o. 964, na 
parcelnih številkah 2397/277, 2397/278, 2397/279, 
2397/280, 2397/281, 2397/282, 2397/283, 2397/284, 
v velikosti 2.912 m2. Izdano je gradbeno dovoljenje 
Upravne enote Velenje za gradnjo šestih enodružin-
skih hiš Lipa. Lastništvo zemljišča si delita podjetja 
PV Invest (1/2) in HTZ (1/2). Izhodiščna neto cena 
(orientacijska vrednost) znaša 190.000,00 EUR.

– Zemljišče Podrožnik zahod, Mozirje – kompleks 
sestavljata parceli 93/1 in 93/5, k.o. 920 Mozirje, 
v velikosti 6.140 m2. Zemljišče je v naravi travnik, po 
namenski rabi nepozidano stavbno zemljišče. Zemlji-
šče je v celoti v lasti PV Invest. Izhodiščna neto cena 
(orientacijska vrednost) znaša 230.000,00 EUR.

Davek od prodaje (DDV ali davek na promet ne-
premičnin) se obračuna v skladu z zakonodajo RS. 
Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepre-
mičnin) in drugi stroški prenosa lastništva na predme-
tu prodaje bremenijo kupca. Plačilo celotne kupnine je 
pogoj za prenos lastništva.

III. Način in rok plačila varščine za resnost ponud-
be: pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih 
ponudb je plačana varščina za resnost ponudbe, ki 
znaša 10.000,00 EUR in se najkasneje do oddaje 
zavezujoče ponudbe plača na TRR, št. SI56 0242 
6001 8871 981, odprt pri Nova Ljub ljanska banka d.d., 
z obveznim sklicem na 92231217. Potrdilo o plačani 
varščini je obvezna sestavina ponudbe.
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stjo podaljšanja zaradi objektivnih razlogov na strani 
kupca, ob dogovoru z organizatorjem prodaje na naslov: 
Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 3320 
Velenje – kadrovsko – splošno področje – ekspedit, 
s pripisom »Ne odpiraj – ponudba javno zbiranje ponudb 
– prodaja zemljišč«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
označen polni naslov pošiljatelja.

Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec 
ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo 
v roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo po-
nudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.

Ponudniki bodo o izidu 1. kroga izbora ponudnikov 
pisno obveščeni v roku 14 dni od določenega datuma 
za oddajo ponudb. O izidu morebitnih nadaljnjih krogov 
izbora najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki, ki 
bodo vključeni v nadaljnje kroge izbora, obveščeni pisno 
in v primernih rokih.

VII. Merilo za izbiro ponudnika: merilo za izbiro 
ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba (naj-
višja ponujena cena in najugodnejši plačilni pogoji za 
prodajalca). Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo iz-
polnjevale zahtevane pogoje. V primeru, da dva ali 
več ponudnikov ponudijo primerljive in/ali konkurenčne 
pogoje, bo naročnik z najugodnejšimi ponudniki izvedel 
dodatna pogajanja.

VIII. Lastninska pravica: plačilo celotne kupni-
ne je pogoj za pridobitev lastninske pravice na ze-
mljiščih. Kupec bo celotno kupnino plačal kot bo do-
govorjeno s pogodbo na račun Premogovnika Velenje 
št. SI56 0242 6001 8871 981, odprt pri Nova Ljub ljanska 
banka d.d. Po plačilu celotne kupnine in poravnanih 
stroških, bo prodajalec kupcu izročil zemljišče v last in 
posest ter bremen prosto ter nanj prenesel lastninsko 
pravico.

IX. Drugi pogoji:
– Predmet prodaje zemljišče je naprodaj kot celo-

ta. Ponudba je veljavna samo, če je podana za celo-
ten predmet zbiranja ponudb.

– Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno.
– Organizator lahko odstopi od postopka izbire 

najugodnejšega ponudnika in/ali odstopi od pogajanj 

s ponudniki v vsakem trenutku brez stroškov in po-
sledic. Organizator ni obvezen skleniti pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali s katerim koli 
ponudnikom.

– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan z organi-
zatorjem skleniti pogodbe v čim krajšem možnem času 
po prejemu sklepa o izbiri (največ 45 dni). Če kupec 
v določenem roku ne podpiše pogodb, varščina za re-
snost ponudbe zapade v korist prodajalca in velja, da je 
kupec odstopil od ponudbe.

– Predlog za ureditev zemljiško knjižnega stanja lah-
ko podata obe stranki.

– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 
150 dni od roka za oddajo ponudbe z možnostjo spora-
zumnega podaljšanja.

X. Razpisna dokumentacija je na voljo na sple-
tni strani Premogovnika Velenje d.d., http://www.
rlv.si/si/1483. Dodatne informacije dobijo zainteresi-
rani ponudniki na naslovu: robert.kozar@rlv.si ali po 
tel. 03/899-61-66.

Premogovnik Velenje d.d.

 Ob-3670/16

V skladu s 24. členom Zakona o spodbujanju razvo-
ja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12) in 4. členom 
Odloka o turistični taksi v Občini Kranjska Gora (UVG 
št. 41/2004), Občina Kranjska Gora objavlja

javni poziv
za posredovanje podatkov, ki bodo osnova  

za izračun pavšalnega zneska turistične takse  
v občini Kranjska Gora

I. Poziv novim zavezancem
Občina Kranjska Gora poziva nove zavezance iz 

10. člena Odloka o turistični taksi v Občini Kranjska 
Gora (lastnike počitniških hiš in stanovanj na območju 
Občine Kranjska Gora) k oddaji podatkov. Novi zavezan-
ci so dolžni podatke vpisati v priloženi obrazec in jih do 
vključno 31. 1. 2017 poslati na naslov: Občina Kranjska 
Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora.

II. Poziv zavezancem – spremembe kvadrature, 
naslova in oprostitveni razlogi

Morebitne spremembe lastništva, kvadrature ali 
stalnega bivališča oziroma oprostitvene razloge iz 7. čle-
na Odloka z obrazložitvijo, pošljite na naslov: Občina 
Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora, 
do vključno 31. 1. 2017.
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Odlok o turistični taksi v Občini Kranjska Gora 
ter predpisani obrazec za posredovanje podatkov sta 
v elektronski obliki dostopna na spletni strani Občine 
Kranjska Gora http://obcina.kranjska-gora.si.

Za kakršna koli pojasnila smo vam na voljo na 
tel. 04/580-98-12 (kontaktna oseba: Vida Černe).

Občina Kranjska Gora

Št. 3528-19/2016-O702 Ob-3672/16

Na podlagi 22. in 29. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – 
ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 
76/15), 35. in 46. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) poziva Ob-
čina Krško zainteresirane osebe – ponudnike k

oddaji ponudb
za najem kompleksa »Športno rekreacijski  

center Brestanica«
I. Lastnik in najemodajalec: Občina Krško, Cesta 

krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Opis predmeta najema
Predmet najema objektov v kompleksu »Špor-

tno rekreacijski center Brestanica« so vsi objekti in 
premičnine v bazenskem in gostinskem delu kom-
pleksa »ŠRC Brestanica«, ki se nahajajo na par-
celi št. 360/1, k.o. 1357 – Brestanica (ID 725931), 
ID znak: 1357-360/1-0.

Skupna površina predmeta najema znaša 
12.660 m².

Terasa in oprema gostinskega lokala nista predmet 
najema.

III. Metoda: javno zbiranje ponudb.
IV. Vrsta pravnega posla: najemna pogodba.
V. Izhodiščna najemnina: izhodiščna vrednost letne 

najemnine znaša 9.000,00 EUR.
VI. Čas najema: predmet najema se oddaja za 

dobo 8 let.
VII. Rok in veljavnost ponudbe
Rok za zbiranje ponudb je 23. 1. 2017, do 10. ure. 

Ponudniki lahko ponudbe pošljejo priporočeno po pošti, 

vendar morajo na naslov in v glavno pisarno najemoda-
jalca prispeti do določenega datuma ali ure.

Ponudba mora veljati še 90 dni od dneva javnega 
odpiranja ponudb.

VIII. Skupna ponudba
Če več ponudnikov odda skupno ponudbo, mora 

vsaj en ponudnik (partner) posebej izpolnjevati vse raz-
pisne pogoje. Vsi ponudniki oziroma partnerji iz skupne 
ponudbe odgovarjajo za vse obveznosti do najemoda-
jalca in tretjih oseb solidarno.

Najemodajalec sklene pogodbo z vsemi ponudniki 
– partnerji iz skupne ponudbe.

IX. Oddaja ponudbe: pisne ponudbe naj ponudniki 
oddajo osebno ali po pošti na naslov: Občina Krško, Ce-
sta krških žrtev 14, 8270 Krško, z označbo: »Ne odpiraj 
– Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem kompleksa 
ŠRC Brestanica «.

X. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: jav-
no odpiranje ponudb bo dne 26. 1. 2017, ob 12. uri, 
v sejni sobi »D«, na naslovu najemodajalca. Predstav-
niki ponudnikov se morajo v primeru, da so navzoči pri 
odpiranju ponudb, izkazati s pooblastilom zakonitega 
zastopnika ponudnika.

XI. Ogled
Najemodajalec organizira ogled kompleksa »Špor-

tno rekreacijski center Brestanica« za vse interesente 
v dveh terminih, in sicer dne 5. 1. 2017 ob 12. uri ter 12. 1. 
2017 ob 12. uri. Vsi zainteresirani naj se na dan določe-
nega termina zglasijo na naslovu »Športno rekreacijski 
center Brestanica«, Šolska cesta, 8280 Brestanica.

Ogled obstoječega stanja lokacije ni obvezen.
XII. Razpisna dokumentacija in informacije
Celotna razpisna dokumentacija je objavljena na 

spletnem portalu Občine Krško: www.krsko.si.
Vsa vprašanja, lahko interesenti posredujejo po po-

šti na naslov najemodajalca: Občina Krško, Cesta krških 
žrtev 14, 8270 Krško ali na elektronski naslov:

– zdravko.pilipovic@krsko.si in klavdija.zibert@kr-
sko.si v zvezi s postopkom in predmetom najema.

Vsa vprašanja in odgovori bodo objavljeni na sple-
tnem portalu Občine Krško. Najemodajalec si pridržuje 
pravico spremeniti razpisno dokumentacijo najkasneje 
6 dni pred rokom za oddajo ponudb.

Občina Krško
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Št. 2153-7/2012/10(1324-03) Ob-3676/16

V register političnih strank se pri politični stranki 
Stranki za napredek krajevnih skupnosti, s kratico 
imena SZNKS in s sedežem v Babnem Vrtu, Babni 
Vrt 4 ter z matično številko: 4050096000, vpiše spre-
memba statuta, sprememba sedeža v: Kranj, Slovenski 
trg 3 in sprememba zastopnika stranke.

Kot nova zastopnica stranke se vpiše Damjana Pi-
škur, roj. 19. 4. 1963, državljanka Republike Slovenije, 
s stalnim prebivališčem: Zlato polje 3d, Kranj.

Št. 2153-2/2012/17(1324-03) Ob-3677/16

V register političnih strank se pri politični stranki 
Piratski stranki Slovenije, s skrajšanim imenom Pirati 
in s sedežem v Ljub ljani, Majaronova ulica 6, ter z ma-
tično številko: 4047672000, vpiše sprememba statuta, 
sprememba znaka in sprememba programa stranke. 
Znak stranke sestavlja napis »Pirati« v črni barvi in črn 
krog z vrisano stilizirano črko P na levi strani napisa. 
Črkovna vrsta je Arial Black. Črka P je oranžne barve 
(procesne vrednosti CMYK 0 53 89 0) in predstavlja 
zastavo v kateri je simbol Triglava.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 10100-11/2016-2 Ob-3446/16

Pravila o organiziranju in delovanju Sindikata pre-
karcev se hranijo pri Ministrstvu za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možnosti.

Pravila so vpisana v evidenco statutov sindikatov 
dne 11. 11. 2016 pod zaporedno številko 232.

Št. 10102-1/2016-20 Ob-3616/16

Sindikat progovnih prometnikov Slovenije, Ko-
lodvorska 25b, Postojna, se določi kot reprezentativni 
sindikat v poklicu progovni prometnik.

Evidence sindikatov
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Št. 02112-1101/2016-6 Ob-3667/16

Geodetska uprava Republike Slovenije, Območ-
na geodetska uprava Nova Gorica izdaja na podlagi 
30. člena Zakona o geodetski dejavnosti – ZGeoD-1 
(Uradni list RS, št. 77/10), v postopku nastavitve ze-
mljiškega katastra za zemljišča v katastrski občini 2349 
Šebrelje, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru, po 
uradni dolžnosti, naslednji sklep

1. Geodetska uprava Republike Slovenije, Ob-
močna geodetska uprava Nova Gorica, prične z dnem 
12. 12. 2016 po uradni dolžnosti v katastrski občini 
2349 Šebrelje izvajati postopek nastavitve zemljiškega 
katastra za zemljišča, ki niso evidentirana v zemljiškem 
katastru. Meja prvega območja nastavitve zemljiškega 
katastra poteka znotraj območja, ki ga na eni strani 
omejujejo parcele št. 576, 575, 574 in 556 v katastrski 
občini 2349 Šebrelje, na drugi strani pa parcele št. 459, 
458/2, 457/1 v katastrski občini 2348 Reka-Ravne. Meja 
drugega območja nastavitve zemljiškega katastra pote-
ka znotraj območja, ki ga na eni strani omejujejo parcele 
št. 556, 554, 553, 2583, 2584 in 2585 v katastrski občini 
2349 Šebrelje, na drugi strani pa parceli št. 456 in 457/1 
v katastrski občini 2348 Reka-Ravne.

2. Postopek nastavitve zemljiškega katastra bo iz-
vajala Geodetska uprava Republike Slovenije, Območ-
na geodetska uprava Nova Gorica.

3. Geodetska uprava Republike Slovenije, Območ-
na geodetska uprava Nova Gorica, poziva neznane ime-
tnike pravic na območju iz 1. točke izreka tega sklepa, 
da prijavijo podatke o zemljiščih in priglasijo sodelovanje 
v postopku nastavitve zemljiškega katastra. Neznani 
imetniki pravic lahko podatke o zemljiščih posredujejo in 
priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega 
katastra najkasneje do 12. 1. 2017.

4. Postopek nastavitve zemljiškega katastra za ze-
mljišča pod 1. točko izreka tega sklepa, se bo izvedel 
v spodaj navedenih rokih:

– zbiranje in ugotavljanje podatkov zemljiškega ka-
tastra, razen podatka o lastniku (rok do dne 30. 1. 2016)

– izdelava predloga nastavitve zemljiškega katastra 
(rok do dne 15. 2. 2017)

– poziv sodišču, ki vodi zemljiško knjigo, za začetek 
postopka nastavitve ali dopolnitve zemljiške knjige (rok 
do dne 20. 1. 2017)

– evidentiranje predloga nastavljenega zemljiškega 
katastra in lastnikov parcel v zemljiškem katastru na 
podlagi pravnomočnega sklepa sodišča, ki vodi zemlji-
ško knjigo (v roku 3 dni po prejemu pravnomočnega 
sklepa sodišča o vpisu lastninske pravice na vseh ze-
mljiščih pod 1. točko izreka tega sklepa).

5. Stroškov postopka ni.
Geodetska uprava Republike Slovenije

dne 13. 12. 2016

Objave po Zakonu  
o evidentiranju nepremičnin
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Izvršbe

Z 48/2015 Os-3534/16

Na podlagi sklepa opr. št. Z 48/2015, ki ga je 6. 7. 
2016 izdalo Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, je na 
nepremičnini: posamezni del št. 1 v stavbi št. 930, 
k.o. 184 - Gornja Radgona, stoječi na parc. št. 384/1, 
k.o. 184 - Gornja Radgona, prenehala zastavna pravi-
ca v korist upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva 
ulica 20, Ljub ljana, za zavarovanje denarne terjatve 
v višini 177.526,66 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 23. 11. 2016

Z 227/2016 Os-3384/16

V zadevi zavarovanja upnice Republike Sloveni-
je, Gregorčičeva 20, Ljub ljana, ki jo zastopa Držav-
no pravobranilstvo Ljub ljana, Zunanji oddelek v Ma-
riboru, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika, Maribor, 
proti dolžniku Novi Consilium, podjetniško svetovanje 
d.o.o., Mlinska ulica 22, Maribor, zaradi dolga v zne-
sku 418.318,09 EUR s pripadki, se na podlagi zapi-
snika o rubežu nepremičnin izvršitelja Matjaža Požarja 
z dne 3. 10. 2016 zarubijo nepremičnine, ki niso vpisane 
v zemljiško knjigo, in sicer:

– poslovni prostor št. 44, v tretjem nadstropju, v po-
sameznem delu stavbe 59, v skupni izmeri 37,00 m2, 
v stavbi št. 2933 v k.o. 657 Maribor-Grad, stoječi na 
parc. št. 1789/1, 1789/2, 1799/1;

– poslovni prostor št. 46, v tretjem nadstropju, v po-
sameznem delu stavbe 57, v skupni izmeri 18,50 m2, 
v stavbi št. 2933 v k.o. 657 Maribor-Grad, stoječi na 
parc. št. 1789/1, 1789/2, 1799/1;

– poslovni prostor št. 50, v tretjem nadstropju, v po-
sameznem delu stavbe 50, v skupni izmeri 23,30 m2, 
v stavbi št. 2933 v k.o. 657 Maribor-Grad, stoječi na 
parc. št. 1789/1, 1789/2, 1799/1.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 11. 2016

0281 VL 22593/2016 Os-3211/16

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Slovenski 
Bistrici VL 22593/2015 z dne 17. 6. 2016, je izvršitelj An-
drej Šramel dne 26. 9. 2016 v korist upnika Eldom d.o.o., 
Obrežna ulica 170, Maribor, zaradi izterjave 994,74 EUR 
s pripadki, zarubil nepremičnino, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, in sicer stanovanje št. 6, v II. nadstropju sta-
novanjske stavbe, v Kolodvorski ul. 21, v Slovenski Bi-
strici, stoječe na parceli št. 1384 (sedaj parc. št. 1384/1, 
1384/2, 1384/3, 1384/4 in 1384/5, vse k.o. 753 – Slo-
venska Bistrica), v izmeri 93,93 m2, last dolžnice Janje 
Hočevar, Kolodvorska ulica 21, Slovenska Bistrica, do 
1/1 celote.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 7. 10. 2016

Objave sodišč

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

ii n 435/2012 Os-3596/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni zade-
vi predlagatelja Karla Žužek, Spodnja Javoršica 1a, 
Moravče, ki ga zastopa Skupnost lastnikov hiše Jakši-
čeva 2, Ljub ljana, Jakšičeva ulica 2, Ljub ljana, zoper 
nasprotno udeleženko Mestno občino Ljub ljana, Mestni 
trg 1, Ljub ljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kozinc 
in partnerji o.p., d.o.o. iz Ljub ljane, ob udeležbi: 1. Sku-
pnost lastnikov hiše, Jakšičeva 2, Ljub ljana, Jakšičeva 
ulica 2, Ljub ljana, 2. Jernej Šurbek, Jakšičeva ulica 2, 
Ljub ljana, 3. Boris Šurbek, Pogled 9, Moravče, ki ju oba 
zastopa Skupnost lastnikov hiše Jakšičeva 2, Ljub ljana, 
Jakšičeva ulica 2, Ljub ljana, 4. Deželna banka Sloveni-
je d.d., Kolodvorska ulica 9, Ljub ljana, 5. Marija Bolta, 
Cesta v Hrastje 2, Ljub ljana, 6. Valentin Nagode, Jakši-
čeva ulica 2, Ljub ljana, ki ga zastopa Skupnost lastnikov 
hiše Jakšičeva 2, Ljub ljana, Jakšičeva ulica 2, Ljub ljana, 
7. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljub-
ljana, 8. Maja Levstik, Lebanova ulica 18, Novo mesto, 
ki jo zastopata Zdenka Rekar, odvetnica v Ljub ljani, in 
Skupnost lastnikov hiše Jakšičeva 2, Ljub ljana, Jakšiče-
va ulica 2, Ljub ljana, 9. Vladimir Fatur, Jakšičeva ulica 2, 
Ljub ljana, 10. Miha Ilešič, Trstenjakova ulica 9, Ljub-
ljana, 11. Marjanca Šalehar, Jakšičeva ulica 2, Ljub ljana, 
12. Bojana Hren, Jakšičeva ulica 2, Ljub ljana, 13. Marta 
Mori, Jakšičeva ulica 2, Ljub ljana, 14. Marija Pajnič, Ja-
kšičeva ulica 2, Ljub ljana, 15. Franc Tome, Zakrajškova 
ulica 17, Ljub ljana, 16. Snežana Sotlar, 17. Franc Gre-
gorič, oba Jakšičeva ulica 2, Ljub ljana, 18. Nuša Sušnik, 
Ulica Pohorskega bataljona 101, Ljub ljana, 19. Terezi-
ja Kocjančič, 20. Damjan Franz Lu, 21. Anica Zupan, 
22. Raša Šömen, 23. Josip Franc Mastnak, 24. Moj-
ca Rupnik, vsi Jakšičeva ulica 2, Ljub ljana, 25. Dušan 
Zupančič, Mala vas 9e, Ljub ljana, 26. Albina Stopar, 
27. Kristina Remškar, 28. Sabina Remškar, 29. Simona 
Šalehar, 30. Nataša Frančiška Dolenc, 31. Aleš Trtnik, 
32. Ana Polak Petrič, 33. Štefanija Tramte, 34. Romana 
Škerl, vsi Jakšičeva ulica 2, Ljub ljana, 35. Tanja Jurak 
Colarič, Lebanova ulica 18, Novo mesto, 36. Anton Se-
liškar, Bodrišna vas 17, Šmarje pri Jelšah, 37. Drago 
Badovinac, 38. Justina Badovinac, oba Ob potoku 9, 
Novo mesto, 39. Ana Kern, 40. Marija Bregar, oba Jakši-
čeva ulica 2, Ljub ljana, ki jih vse (od 9.–40. udeleženca) 
zastopa Skupnost lastnikov hiše Jakšičeva 2, Ljub ljana, 
Jakšičeva ulica 2, Ljub ljana, 41. pok. Marjan Zajc, Ja-
kšičeva ulica 2, Ljub ljana, sedaj pravna naslednika: 
Marija Zajc, Jakšičeva ulica 2, Ljub ljana, ki jo zastopa 
Skupnost lastnikov hiše Jakšičeva ulica 2, Ljub ljana, in 
Tomislav Zajc, Topniška ulica 70, Ljub ljana, 42. Jasna 
Lavrač, Ulica bratov Učakar 110, Ljub ljana, 43. Mari-
janca Marija Kopčič, Ulica bratov Židan 8, Ljub ljana, 
44. Milan Pintar, Breznica 39, Žirovnica, 45. Vesna Bur-
nik, Jakšičeva ulica 2, Ljub ljana, zaradi vzpostavitve 
etažne lastnine in vzpostavitve zemljiško knjižne listine, 
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dne 28. 11. 2016 izdalo sklep o začetku postopka vzpo-
stavitve zemljiško knjižne listine: kupoprodajne pogodbe, 
sklenjene neznanega datuma med prodajalcem Stano-
vanjska zadruga RTV Ljub ljana in kupcema Ladislavom 
Zupančičem in Marijo Zupančič, in sicer za nepremični-
no – dvosobno stanovanje površine 47,82 m2, v X. nad-
stropju, v stavbi na naslovu Jakšičeva ulica 2, Ljub ljana, 
ident. št. 2636-3153, skupaj s pripadajočim deležem na 
skupnih delih zgradbe.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski so-
dišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist predlagateljice postopka Mari-
jance Marije Kopčič.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 28. 11. 2016

II N 435/2012 Os-3597/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni zade-
vi predlagatelja Karla Žužek, Spodnja Javoršica 1a, 
Moravče, ki ga zastopa Skupnost lastnikov hiše Jakši-
čeva 2, Ljub ljana, Jakšičeva ulica 2, Ljub ljana, zoper 
nasprotno udeleženko Mestno občino Ljub ljana, Mestni 
trg 1, Ljub ljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kozinc 
in partnerji o.p., d.o.o. iz Ljub ljane, ob udeležbi: 1. Sku-
pnost lastnikov hiše, Jakšičeva 2, Ljub ljana, Jakšičeva 
ulica 2, Ljub ljana, 2. Jernej Šurbek, Jakšičeva ulica 2, 
Ljub ljana, 3. Boris Šurbek, Pogled 9, Moravče, ki ju oba 
zastopa Skupnost lastnikov hiše Jakšičeva 2, Ljub ljana, 
Jakšičeva ulica 2, Ljub ljana, 4. Deželna banka Sloveni-
je d.d., Kolodvorska ulica 9, Ljub ljana, 5. Marija Bolta, 
Cesta v Hrastje 2, Ljub ljana, 6. Valentin Nagode, Jakši-
čeva ulica 2, Ljub ljana, ki ga zastopa Skupnost lastnikov 
hiše Jakšičeva 2, Ljub ljana, Jakšičeva ulica 2, Ljub ljana, 
7. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljub-
ljana, 8. Maja Levstik, Lebanova ulica 18, Novo mesto, 
ki jo zastopata Zdenka Rekar, odvetnica v Ljub ljani, in 
Skupnost lastnikov hiše Jakšičeva 2, Ljub ljana, Jakšiče-
va ulica 2, Ljub ljana, 9. Vladimir Fatur, Jakšičeva ulica 2, 
Ljub ljana, 10. Miha Ilešič, Trstenjakova ulica 9, Ljub-
ljana, 11. Marjanca Šalehar, Jakšičeva ulica 2, Ljub ljana, 
12. Bojana Hren, Jakšičeva ulica 2, Ljub ljana, 13. Marta 
Mori, Jakšičeva ulica 2, Ljub ljana, 14. Marija Pajnič, Ja-
kšičeva ulica 2, Ljub ljana, 15. Franc Tome, Zakrajškova 
ulica 17, Ljub ljana, 16. Snežana Sotlar, 17. Franc Gre-
gorič, oba Jakšičeva ulica 2, Ljub ljana, 18. Nuša Sušnik, 
Ulica Pohorskega bataljona 101, Ljub ljana, 19. Terezi-
ja Kocjančič, 20. Damjan Franz Lu, 21. Anica Zupan, 
22. Raša Šömen, 23. Josip Franc Mastnak, 24. Moj-
ca Rupnik, vsi Jakšičeva ulica 2, Ljub ljana, 25. Dušan 
Zupančič, Mala vas 9e, Ljub ljana, 26. Albina Stopar, 
27. Kristina Remškar, 28. Sabina Remškar, 29. Simona 
Šalehar, 30. Nataša Frančiška Dolenc, 31. Aleš Trtnik, 
32. Ana Polak Petrič, 33. Štefanija Tramte, 34. Romana 
Škerl, vsi Jakšičeva ulica 2, Ljub ljana, 35. Tanja Jurak 
Colarič, Lebanova ulica 18, Novo mesto, 36. Anton Se-
liškar, Bodrišna vas 17, Šmarje pri Jelšah, 37. Drago 
Badovinac, 38. Justina Badovinac, oba Ob potoku 9, 
Novo mesto, 39. Ana Kern, 40. Marija Bregar, oba Jakši-
čeva ulica 2, Ljub ljana, ki jih vse (od 9.–40. udeleženca) 
zastopa Skupnost lastnikov hiše Jakšičeva 2, Ljub ljana, 
Jakšičeva ulica 2, Ljub ljana, 41. pok. Marjan Zajc, Ja-
kšičeva ulica 2, Ljub ljana, sedaj pravna naslednika: 
Marija Zajc, Jakšičeva ulica 2, Ljub ljana, ki jo zastopa 
Skupnost lastnikov hiše Jakšičeva ulica 2, Ljub ljana, in 

Tomislav Zajc, Topniška ulica 70, Ljub ljana, 42. Jasna 
Lavrač, Ulica bratov Učakar 110, Ljub ljana, 43. Mari-
janca Marija Kopčič, Ulica bratov Židan 8, Ljub ljana, 
44. Milan Pintar, Breznica 39, Žirovnica, 45. Vesna Bur-
nik, Jakšičeva ulica 2, Ljub ljana, zaradi vzpostavitve 
etažne lastnine in vzpostavitve zemljiško knjižne listine, 
dne 28. 11. 2016 izdalo sklep o začetku postopka vzpo-
stavitve zemljiško knjižne listine:

– kupoprodajne pogodbe št. 154/70-LM/sč z dne 
15. 8. 1970, sklenjene med prodajalcem Stanovanj-
ska zadruga RTV Ljub ljana in kupcem Ivom Mešo, in 
sicer za nepremičnino – garsonjero v izmeri 29,65 m2, 
v XIII. nadstropju, v stavbi na naslovu: Jakšičeva ulica 2, 
Ljub ljana, z ident. št. 2636-3153, skupaj s pripadajočim 
deležem na skupnih delih zgradbe;

– kupoprodajne pogodbe z dne 20. 7. 1971, skle-
njene med prodajalcem Ivom Mešo in kupcem Milanom 
Pintarjem, katere predmet je bila garsonjera v izmeri 
29,65 m2, v XIII. nadstropju stavbe na naslovu: Jakšiče-
va ulica 2, Ljub ljana, z ident. št. 2636-3153.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski so-
dišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist predlagatelja postopka Milana 
Pintarja.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 28. 11. 2016

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

0956 I 1552/2015 Os-3359/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad 
Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljub ljana, zo-
per dolžnika Matjaža Fritz, Tržaška cesta 40, Ljub ljana 
- dostava, ki ga zastopa začasna zastopnica Marjeta 
Matjašič, Trdinova ulica 7, Ljub ljana, zaradi izterjave 
0,00 EUR s pp sklenilo:

Dolžniku se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi 
s členom 15. Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi 
začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Marjeta Matjašič, 
Trdinova ulica 7, Ljub ljana.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 28. 10. 2016

IV P 88/2016 Os-3374/16

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici 
- svétnici Martini Kaše, v pravdni zadevi tožeče stranke 
Vlaste Klinger, Trg Dušana Kvedra 2, Maribor, ki jo za-
stopa Zdravko Križman, odvetnik v Mariboru, zoper to-
ženo stranko Naim Morina, Xerxe bb, Rahovec, Kosovo, 
zaradi razveze zakonske zveze, o postavitvi začasnega 
zastopnika toženi stranki, na podlagi določil 5. točke dru-
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gega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
– ZPP, sklenilo:

Toženi stranki se kot začasna zastopnica postavi 
odvetnica Ljubica Kočnik Jug, Partizanska cesta 23, 
Maribor.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko, 
dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopila pred 
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 11. 2016

I Pg 39/2016 Os-3419/16

Okrožno sodišče na Ptuju je po višji sodnici Mileni 
Vajda, v pravdni zadevi tožeče stranke Frančišek Bor-
san, Lebanova ulica 38, Novo mesto, ki ga zastopa Od-
vetniška pisarna Škerlj iz Novega mesta, zoper toženo 
stranko Ayiaco Holdings Limited, naslov neznan, zaradi 
ugotovitve neobstoja terjatve in ločitvene pravice, 9. no-
vembra 2016 sklenilo:

Predlogu tožeče stranke se ugodi in se toženi stran-
ki postavi začasni zastopnik odvetnik Tomaž Alič, Trste-
njakova ulica 1, Ptuj.

Postavljeni začasni zastopnik ima v predmetnem 
postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.

Te pravice ima začasni zastopnik od dneva posta-
vitve do tedaj, dokler tožena stranka ali njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 9. 11. 2016

I 29/2016 Os-3636/16

Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni sodnici 
Silvi Strgar Brežan v izvršilni zadevi upnice SKB Banke 
d.d. Ljub ljana, Ajdovščina 4, Ljub ljana, zoper dolžnico 
Angelique Marie Russell, 23 Loraine Road, Chiswick, 
London W4 3QT, Velika Britanija, zaradi izterjave 
191.339,74 EUR s pripadki, na podlagi določbe prvega 
odstavka in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku – ZPP, ki se v izvršilnem postopku 
uporablja na podlagi določbe 15. člena Zakona o izvršbi 
in zavarovanju – ZIZ, dolžnici Angelique Marie Russell 
postavilo začasnega zastopnika Ivana Kokošina Fona, 
odvetnika v Tolminu, Trg maršala Tita 7.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico v tej izvršilni 
zadevi vse do takrat, dokler ta sama ali njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da ji 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 8. 12. 2016

Oklici dedičem

D 509/2016 Os-3422/16

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden za-
puščinski postopek po pokojnem Aleksandru Jelenu, 
rojenem 6. 6. 1965, razvezanemu, Slovencu, umrlemu 
6. 7. 2016, nazadnje stanujočemu Pod gabri 17, Celje.

Zapustnik oporoke ni napravil. Bil je razvezan, po-
tomci pa so se dedovanju po zapustniku odpovedali. 

V poštev za dedovanje bi tako prišli dediči II. dednega 
reda. Ker pa sta starša zapustnika po podatkih sodišča 
že pokojna, prideta v poštev zapustnikova sestra in brat 
oziroma njuni potomci, vendar pa sodišče z njihovimi 
podatki ne razpolaga.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Ura-
dnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo 
priglasili, bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo 
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov v spisu.

Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 10. 2016

D 266/2014 Os-3607/16

Zapuščinska zadeva: po pokojnem Sever Jožetu, 
roj. 7. 4. 1899, nazadnje stanujočem v Loki, Črni Kal, ki 
je bil razglašen za mrtvega s sklepom opr. št. N 57/2012 
in določen datum smrti 8. 4. 1969.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o za-
pustnikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 7. 12. 2016

II D 1353/2016 Os-3363/16

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Mariboru, po dne 27. 7. 2016 umrlem Werner-
ju Krebsu, rojen 29. 10. 1941, drž. Nemčije, razvezan, 
nazadnje stanujoč Leuschnerstrasse 20, De 29223 Cel-
le, Nemčija, začasno preb. Zg. Kungota 35/A, Zg. Kun-
gota, sodišče ni našlo dedičev.

Sodišče zato poziva vse, ki mislijo, da imajo pravi-
co do zapuščine, da se priglasijo sodišču v enem letu 
od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona 
o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 10. 2016

II D 948/2016 Os-3364/16

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Mariboru, po dne 4. 5. 2016 umrlem Borisu 
Ploju, sinu Ivana, rojenem 7. 10. 1957, drž. RS, šoferju, 
poročenem, nazadnje stanujočem K železnici 3, Bistrica 
ob Dravi, je sodišče ugotovilo, da se je dedovanju od-
povedala dedinja I. dednega reda, zato so k dedovanju 
poklicani dediči II. oziroma III. dednega reda, neznanih 
imen in naslovov.

Sodišče zato poziva dediče II. in III. dednega reda 
ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se 
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica, 
v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
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Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 10. 2016

Oklici pogrešanih

N 5/2016 Os-3585/16

Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog predla-
gatelja Oskarja Birsa, Brje 18/a, Dobravlje, postopek 
o razglasitvi pogrešanega Antona Mihelj, neznanega 
prebivališča, za mrtvega, zastopan po skrbniku za po-
seben primer Urbanu Rozman, Brje 99/a, Dobravlje.

O pogrešanem Antonu Mihlju je bilo mogoče, iz po-
datkov družinskih knjig Župnije Vipavski Križ, ugotoviti 
le to, da je bil rojen 11. 11. 1873 v Plačah.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešanega Antona Mihlja, naj javijo tukajšnjemu 
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer 
bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo 
za mrtvega.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 5. 12. 2016
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Zavarovalne police preklicujejo

FT in Partnerji, d.o.o., Ukmarjeva ulica 4, 1000 
Ljub ljana, obrazce stroge evidence ponudb življenjskih 
zavarovanj in zelenih kart: Vita AS Royal: 3011, 3012, 
3013, 3014, 3015, 3019, 3020, zelena karta: 1974420, 
1974421, 2182258, 2182260, 2182261, 2182263, 
2182264, 2182265, 2182266, 2312445, 2312448, 
2312449, 2312450, 2312451, 2312452, 2339359, 
2486669, 2486670, 2486671, 2486672, 2486673, 
2486674, 2486675, 2486676, 2486677, 2486678, 
2486679, 2486680, 2486681, 2486682, 2486683, 
2486684, 2486685, 2486686, 2486687, 2636107, 
2636108, 2636109, 2636110, 2652021, 2652022, 
2652023, 2652024, 2652025, 2652026, 2652027, 
2652028, 2652029, 2652030; Fondpolica: 76100000436, 
76100000437, 76100000440, 76100000441, 
76100000442, 76100001265, 76100001267, 
76100001270, 76100001405, 76100001442, 
76100001444, 76100001445, 76100001706, 
76100001707, 76100001708, 76100001709, 
76100001710, 76100003447, 76100004231, 
76100005181, 76100005186, 76100005188, 
76100005912, 76100005920, 76100005929, 
76100006047, 76100006235, 76100006344, 
76100006435, 76100007022, 76100007047, 
76100007048, 76100007049, 76100007050, 
76100007166, 76100007198, 76100007199, 
76100007281, 76100007459, 76100007487, 
76100007488, 76100007817, 76100007818, 
76100007819, 76100007820, 76100007951; Življenj-
ski kasko – asistenca življenja: 76600000326, 
76600004323, 76600004324, 76600004399, 
76600008391, 76600008393, 76600008398, 
76600008399, 76600008400, 76600010387, 
76600040628, 76600042830, 76600043762, 
76600043766, 76600043768, 76600045391, 
76600045392, 76600045393, 76600045394, 
76600047972, 76600048000, 76600050984, 
76600051123, 76600051424, 76600051427, 
76600051462, 76600051464, 76600051475, 
76600051484, 76600051521, 76600051592, 
76600051593, 76600051594, 76600051595, 
76600051680, 76600051693, 76600051694, 
76600051695, 76600051712, 76600051713, 
76600051714, 76600051751, 76600051796, 
76600051879, 76600052499, 76600052571, 
76600052651, 76600052659, 76600052677, 
76600052715, 76600053482, 76600053487, 
76600053616, 76600053617, 76600053699, 
76600053702, 76600053791, 76600053803, 
76600053826, 76600053827, 76600053828, 
76600053853, 76600053864, 76600053895, 
76600054347, 76600054361, 76600054362, 
76600054363, 76600054364, 76600054365; 
Aktivna renta: 76700000362, 76700000377, 
76700000378, 76700000379, 76700000380, 
76700000382, 76700000384, 76700000996, 
76700000997, 76700000999, 76700001641, 
76700001802, 76700001805, 76700001811, 

Preklici

76700001820, 76700002081, 76700002105, 
76700002106, 76700002107, 76700002142, 
76700002218, 76700002221, 76700002253, 
76700002271, 76700002278, 76700002378, 
76700002379, 76700002380, 76700002381, 
76700002387, 76700002400, 76700002804, 
76700002836, 76700002986, 76700003232, 
76700003235, 76700003239, 76700003250, 
76700003267, 76700003299, 76700003332, 
76700003421, 76700003422, 76700003423, 
76700003657, 76700003837, 76700003838, 
76700003839, 76700003840, 76700006051, 
76700006052, 76700006053, 76700006054, 
76700006055, 76700006063, 76700006065, 
76700006222, 76700010102, 76700010106, 
76700010108, 76700010109, 76700010110, 
76700010112, 76700010124, 76700010125, 
76700010128, 76700010129, 76700010174, 
76700011852, 76700011857, 76700011860, 
76700011884, 76700012016, 76700012162, 
76700012164, 76700012167, 76700012168, 
76700012170, 76700012198, 76700012746, 
76700012773, 76700012861, 76700012862, 
76700012863, 76700012864, 76700012865, 
76700012866, 76700012867, 76700012868, 
76700012869, 76700012870, 76700012876, 
76700012940, 76700012941, 76700012942, 
76700012943, 76700012944, 76700012945, 
76700012946, 76700012947, 76700012948, 
76700012949, 76700012978, 76700013103; Enkra-
tna priložnost: 77200000761, 77200000762, 
77200000763, 77200000764, 77200000765, 
77200000766, 77200000767, 77200000768, 
77200000769, 77200000770, 77200000782; Varna 
leta: 77600000252, 77600000254, 77600000399, 
77600000504, 77600000506, 77600000524, 
77600000672, 77600000692, 77600000693, 
77600000694, 77600000695, 77600000696, 
77600000697, 77600000698, 77600000699, 
77600000700, 77600000711, 77600001098, 
77600001118, 77600001120, 77600001237, 
77600003415, 77600004420, 77600004442, 
77600004444, 77600004446, 77600004471, 
77600004531, 77600005586, 77600005587; 
Vita Royal AS: 77800000257, 77800000304, 
77800004016, 77800004021, 77800004022, 
77800004023, 77800004118, 77800004253, 
77800004269, 77800004270, 77800004297, 
77800004451, 77800004452, 77800004453, 
77800004480, 77800004628, 77800004630, 
77800004742, 77800004743, 77800004857; Fondpo-
lica: 78400000327, 78400000330, 78400000394, 
78400001706, 78400001707, 78400001710, 
78400001840, 78400002121, 78400002122, 
78400002123; Življenjski kasko – asistenca življe-
nja: 78500000133, 78500000134, 78500000144, 
78500000401, 78500000473, 78500000479, 
78500001248, 78500001264, 78500001265, 
78500001266, 78500001267, 78500001268, 
78500001281, 78500001346, 78500001347, 
78500001349, 78500001350, 78500001411, 
78500001412, 78500001414, 78500001415, 
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78500001416, 78500001433, 78500001443, 
78500001444, 78500001558, 78500001584, 
78500001867, 78500001870, 78500001903, 
78500001904, 78500001906, 78500001993, 
78500002865, 78500002894, 78500002900, 
78500003182, 78500003205, 78500003287, 
78500003293, 78500003368, 78500003384, 
78500003385, 78500003386, 78500003393, 
78500003397, 78500003400, 78500005313, 
78500005327, 78500005330, 78500006313, 
78500006364, 78500006365, 78500006429, 
78500006430, 78500007372, 78500007619, 
78500008881, 78500011021, 78500011024, 
78500011213, 78600001530. Ob-3668/16

Spričevala preklicujejo

RUPNIK d.o.o., Jelični Vrh 8, Idrija, certifikat NPK, 
št. 6230.001.4.1-078-2012-43287, izdan na ime Đurađ 
Radić, izdajatelj SGLŠ Postojna, leto izdaje 2012. 
gni-337413

Drugo preklicujejo

AVANTOUR, SLAVICA ČVRGIĆ MATOH, s.p., Vo-
lavlje 23, Ljub ljana, izvod licence, št. 012845/005, za 
vozilo VW Passat, reg. št. LJ 37 1HM, veljavnost do 
4. 10. 2017. gny-337426

Bojčič Špela, Stražunska 20, Maribor, študentsko 
izkaznico, št. 41090205, izdala Univerza v Ljub ljani, 
Medicinska fakulteta. gnb-337420

ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob že-
leznici 4, Žalec, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500010502001, izdal Cetis Celje, d.d., na ime 
Enes Draganović. gnh-337414

FANIANI SKUPINA d.o.o., Gosposvetska cesta 5, 
Ljub ljana, licence št. 000647/001, za vozilo Higer, Scania 
Touring HD, reg. št. LJ 526-RF in licence št. 000647/002, 
za vozilo Higer, Scania Touring HD, reg. št. LJ 527-RF, 
izdala Obrtna zbornica Slovenije. gng-337415

GAZO TRANS D.O.O., Celjska cesta 47, Roga-
tec, izvod licence, št. GE007414/07187/003, za vozilo 
DAF, reg. št. CE JC 195, veljavnost do 12. 5. 2020. 
gne-337417

JOŠKO KOREN S.P., Prisojna pot 21, Kamnik, 
izvod licence, št. 011777/003, za vozilo MAN, reg. 
št. LJ-MI-449. gnz-337421

JOŠKO KOREN S.P., Prisojna pot 21, Kamnik, 
izvod licence, št. 011777/001, za vozilo MAN, reg. 
št. LJ-GJ-597. gny-337422

OBERČ BRANKO, S.P., Marnova ulica 33, Zagor-
je ob Savi, licenco za mednarodni cestni prevoz bla-

ga za najem ali plačilo, za vozilo reg. št. LJ-PB 400. 
gnd-337418

Pavel Jožica, Ledavsko naselje 9, Murska Sobota, 
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu usposobljeno-
sti za odgovorno osebo, št. 604077, izdajatelj Ministrstvo 
za promet, leto izdaje 1997. gnf-337416

PETEK TRANSPORT, d.o.o., RIBNI-
CA, Gornje Lepovče 99, Ribnica, izvod licence, 
št. GE007403/00326/036, za vozilo reg. št. LJ DS-922, 
veljavnost do 2. 7. 2020. gnn-337412

PREVOZNIŠTVO KLAUT d.o.o., Mednaro-
dni prehod 1, Šempeter pri Gorici, izvod licence, 
št. GE008452/03161/012, za vozilo Iveco Straus, reg. 
št. GO DT-730, veljavnost do 23. 12. 2021. gnw-337424

PREVOZNIŠTVO KLAUT d.o.o., Mednaro-
dni prehod 1, Šempeter pri Gorici, izvod licence, 
št. GE008452/03161/050, za vozilo DAF, reg. št. 
GO MV-677, veljavnost do 23. 12. 2021. gnv-337425

PRONA d.o.o., Zaloška cesta 167, Ljub ljana, nalep-
ki za taksi tablo, št. G008115/07473/006, za vozilo reg. 
št. LJ GB-254 in št. G008115/07473/024, za vozilo reg. 
št. LJ 806-LL. gnt-337427

Rafot Janez, Ugovec 24, Zgornja Ložnica, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500039738000, izdal Cetis 
Celje d.d. gnc-337419

ŽANINA d.o.o., Šmartno pri Sl. Gradcu 234, 
Slovenj Gradec, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500003770002, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Peter Gazdik. gnx-337423
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