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Št. 19/2017

Ob-2259/17
Popravek

Izvršni odbor Društva restavratorjev Slovenije objavlja popravek Razpisa za nagrado Mirka Šubica, priznanj
Mirka Šubica in častno članstvo v Društvu restavratorjev
Slovenije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, v petek,
14. 4. 2017, Razglasni del, številka 18, na strani 943. Rok
za oddajo predlogov za nagrado in priznanja Mirka Šubica ter častno članstvo v Društvu restavratorjev Slovenije
se podaljša do vključno 22. maja 2017.
Izvršni odbor
Društva restavratorjev Slovenije
Št. 430-227/2017/6

Ob-2250/17

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09,
3/13 in 81/16), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za izvedbo projekta »Informiranje in pravno
svetovanje tujcev na področju mednarodne
zaščite«, št. 430-227/2017
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je informiranje in pravno svetovanje tujcev na področju mednarodne zaščite, in sicer tujcem, ki izrazijo
namen podati prošnjo za mednarodno zaščito in kasneje prosilcem, zagotoviti temeljna postopkovna jamstva
glede informiranja: obveščenost o postopku, pravicah,
obveznostih in posledicah neupoštevanja obveznosti in
nesodelovanja s pristojnimi organi, za obdobje 36 mesecev od pričetka izvajanja projekta oziroma do porabe
sredstev, namenjenih za izvajane projekta, v kolikor
bodo ta sredstva porabljena pred navedenim obdobjem
izvajanja projekta.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki
so predmet tega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS
ali
imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem

programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za
azil, migracije in vključevanje,
– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma
izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega nobenega transakcijskega računa,
– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence,
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija
na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine,
dajanje podkupnine,
– na dan, ko se izteče rok za oddajo vlog, prijavitelj nima neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili
davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imajo sedež.
– Projekt mora imeti realne in jasno postavljene
cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz
potreb uporabnikov in naročnika.
– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z interesi in cilji projekta.
– Vsebina projekta mora biti skladna s predmetom
javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.
– Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in
finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumentacijo.
– Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani
naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih
projektov.
– Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na
nacionalni ravni.
– Prijavitelj mora zagotoviti izvajanje projekta po
načelu nepridobitnosti.
– Prijavitelj projekta mora imeti v zadnjih petih letih delovne izkušnje iz izvedbe vsaj dveh vsebinsko
različnih projektov s področja pravnega svetovanja in
informiranja, ter kader, ki izpolnjuje vse zahteve naročnika iz 8.4 točke razpisne dokumentacije predmetnega
javnega razpisa.
V primeru, da prijavitelj oziroma njegova vloga ne
izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se
vloga izloči.
4. Merila za izbor projekta
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje
javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih.
Ocenjuje se vsebina projekta po spodaj navedenih
merilih. Največje možno število prejetih točk po merilih
je 100.
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MERILO
1. Formalna ustreznost projektne prijave
(se ocenjuje ob prvem pregledu projektne
prijave)
a) Ali je obrazec načrtovani projektni
proračun (Priloga IV/7) formalno ustrezno
izpolnjen?
b) Ali je obrazec projektna prijava (Priloga
IV/6) formalno ustrezno izpolnjen?
2. Ustreznost projekta
a) Ali je projektna prijava skladna
s predmetom in obveznostmi izvajalca
projekta?
b) Ali prijavitelj poleg zahtevanih vsebin
ponuja tudi dodatne (inovativne) vsebine, ki
projektu prinašajo dodano vrednost?
3. Izvedljivost projekta
a) Ali je opis metode dela v projektni
prijavi ustrezen glede na načrtovane
aktivnosti/naloge potrebne za izvedbo
projekta?
b) Ali so prepoznana kritična tveganja ter
ukrepi za njihovo odpravo?
4. Stroškovna učinkovitost
5. Usposobljenost za izvedbo projekta
a) Ali prijavitelj razpolaga z ustrezno
kadrovsko strukturo?
b) Ali ima prijavitelj pretekle izkušnje
z izvajanjem projektov s podobno tematiko?
c) Ali prijavitelj zagotavlja neformalno
prevajanje in tolmačenje?
d) Ali prijavitelj spodbuja redno zaposlovanje
izvajalcev projektnih aktivnosti?

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Število
možnih
točk
6
3
3
30
15
15
20
10

10
10
34
10
10
10
4

Pri vsakem merilu vloga prejme od 0 do 10 oziroma 15 točk, kot je razvidno iz zgoraj podane ocenjevalne lestvice. Vloge morajo pri merilu št. 5. Usposobljenost za izvedbo projekta, a) Ustrezna kadrovska
struktura doseči vseh 10 točk, v nasprotnem primeru
se vloga izloči.
Izbran bo en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo dosegel
največje število točk, pri čemer mora vloga za projekt
po merilih prejeti najmanj 60 točk, v nasprotnem primeru se vloga izloči.
Projekti bodo ocenjeni skladno z navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih projektov in ob upoštevanju
specifičnosti posameznih projektov.
V primeru, da bosta dva ali bo več prijaviteljev po
zgoraj navedenih merilih doseglo enako število točk, bo
izbran tisti prijavitelj, ki je po merilu 5. Usposobljenost
za izvedbo projekta dosegel večje število točk.
Podroben opis meril je podan v razpisani dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago
za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za izvajanje projekta po predmetnem javnem razpisu znaša
440.000,00 EUR. Projekt se bo pričel izvajati, ko se
bodo porabila sredstva za izvajanje projekta po obstoječi pogodbi št. C1711-15-460237, in se bo izvajal
v obdobju 36 mesecev od pričetka izvajanja projekta
oziroma do porabe sredstev, namenjenih za izvajanje
projekta, v kolikor bodo ta sredstva porabljena pred
navedenim obdobjem izvajanja projekta. Naročnik bo

obvestil izvajalca o poteku obstoječe pogodbe in ga
pozval k pričetku izvajanja projekta v roku 7 dni od
prejema obvestila.
Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti
projekta za izpolnitev ciljev projekta. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje, v višini 75 % upravičenih stroškov (kar znaša
330.000,00 EUR) in sredstev proračuna RS – slovenske udeležbe v višini 25 % upravičenih stroškov (kar
znaša 110.000,00 EUR).
6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do 5. 7. 2017, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po
pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna
pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo
bo predvidoma 6. 7. 2017.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku
15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev.
Slednja bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka
za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javni razpisi«.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali
dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na
internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/,
zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javni razpisi«
ter preko Uradnega lista RS.
Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do
izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih
dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije
ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne
vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali
npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna
pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov:
gp.mnz@gov.si ali po faksu 01/428-47-33, s pripisom:
Dodatne informacije – Javni razpis za izvedbo projekta
»Informiranje in pravno svetovanje tujcev na področju
mednarnodne zaščite«, št. 430-227/2017.
Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni
»O ministrstvu«, levi meni »Javni razpisi«, in sicer
najkasneje 30. 6. 2017, pod pogojem, da bo naročnik
prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne
21. 6. 2017.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 094-2/2017

Ob-2272/17

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti objavlja na podlagi 75. člena Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr.,
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16
– ZPPreb-1 in 15/17 – DZ) in 4. člena Pravilnika o nagradah in priznanjih na področju socialnega varstva
(Uradni list RS, št. 74/99, 82/06, 30/11 in 53/12)

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
razpis
za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju
socialnega varstva v letu 2017
1. Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno
kot posebna oblika priznanja za izjemne uspehe za
delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo
prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji
uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu
dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob
upoštevanju različnosti.
2. Vrsta nagrad in priznanj, ki se lahko podeli:
– nagrada za življenjsko delo,
– nagrada za izstopajoče kvalitetno in strokovno
delo v zadnjih petih letih,
– priznanje za dosežke na posameznih področjih
dela,
– skupinska nagrada za zaposlene oziroma člane
pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju
socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel
v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je
dobro prepoznavna v lokalnem okolju.
3. Kdo je lahko predlagan za posamezno nagrado
ali priznanje
Za nagrado za življenjsko delo lahko kandidirajo
strokovni delavci, strokovni sodelavci, volonterji, laični
delavci in ostali delavci, ki delujejo na področju socialnega varstva najmanj 20 let.
Za nagrado za izstopajoče kvalitetno in strokovno
delo v zadnjih petih letih, priznanje za dosežke na posameznih področjih dela v zadnjih dveh letih in skupinsko nagrado za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega
varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem
varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju, lahko kandidira skupina
strokovnih ali laičnih delavcev, ki delujejo na področju
socialnega varstva. Denarna nagrada, predvidena za
posamezno nagrado ali priznanje, se v primerih, ko je
podeljena skupini, deli med vse nagrajence oziroma
dobitnike priznanja.
Kandidati morajo izpolnjevati merila in pogoje za
podelitev nagrade, ki so podrobneje opredeljeni in objavljeni v Pravilniku o nagradah in priznanjih za delo na
področju socialnega varstva.
4. Predloge kandidatov za nagrade in priznanja
lahko vložijo:
– socialno varstveni zavodi ali skupnosti zavodov,
– nevladne organizacije, zasebniki in drugi izvajalci
na področju socialnega varstva,
– Socialna zbornica Slovenije,
– Fakulteta za socialno delo,
– mednarodne organizacije in mednarodna interesna združenja, ki delujejo na področju socialnega
varstva,
– drugi posamezniki,
– druge domače in tuje pravne osebe.
5. Dokumentacija, ki jo je treba priložiti k predlogu
Predlog za podelitev nagrade ali priznanja mora
vsebovati:
– izpolnjen osnovni obrazec,
– obrazec za posamezno nagrado oziroma priznanje, izpolnjen v skladu s posameznimi elementi meril
za dodelitev nagrade ali priznanja iz 8. člena Pravilnika
o nagradah in priznanjih na področju socialnega varstva.
Obrazci so objavljeni na spletni strani Ministrstva za delo
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družino, socialne zadeve in enake možnosti pod rubriko
Javna naročila/javni razpisi,
– utemeljitev predloga, ki naj vsebuje kratek življenjepis in podrobno opisano delo kandidata/kandidatke
ali predlagane skupine. Utemeljitvi predloga so lahko
priložena mnenja organov, posameznikov in organizacij,
ki predlog podpirajo.
Predloge je treba poslati s priporočeno pošiljko na
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Ljubljana, Kotnikova 28, s pripisom na ovojnici »Razpis za nagrade in priznanja za delo na področju
socialnega varstva v letu 2017«, najkasneje do 31. 7.
2017. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je
oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.
Nagrade in priznanja, kot posebno obliko družbenega priznanja za izjemne uspehe za delo na področju
socialnega varstva bo v imenu Republike Slovenije podelila ministrica, pristojna za socialne zadeve.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani
v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
Št. 6316-14/2017-2

Ob-2277/17

Na podlagi 8. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16) ter v zvezi
z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/107, 9/11 in 57/12 –
ZPOP-1A) Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene
literature v letu 2017
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: ARRS).
2. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa:
– Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik);
– Metodologija ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-25 z dne 25. 1. 2016 – UPB
št. 3, št. 6319-2/2013-26 in št. 6319-2/2013-27
z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-29 z dne 26. 9.
2016, št. 6319-2/2013-30 z dne 10. 10. 2016,
št. 6319-2/2013-31 z dne 7. 11. 2016, št. 6319-2/2013-32
z dne 21. 11. 2016, št. 6319-2/2013-33 z dne 6. 2. 2017,
6319-2/2013-34 z dne 23. 3. 2017, št. 6319-2/2013-35,
z dne 13. 4. 2017 in št. 6319-2/2013-36, z dne 8. 5.
2017; v nadaljnjem besedilu: Metodologija).
3. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature, mednarodnih zbirk podatkov in stroškov
konzorcijev za elektronski dostop do vsebin v celotnem
besedilu z namenom zagotavljanja dotoka in dostopnosti mednarodnih znanstvenih in strokovnih informacij za
potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji.
4. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša:
3.300.000 EUR. Realizacija je vezana na zagotovitev
sredstev v finančnem načrtu ARRS za leto 2017.
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ARRS bo z izbranimi prijavitelji na razpisu sklenila
pogodbe o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
5.1 Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis:
na javni razpis se lahko prijavijo knjižnice, ki so javne
pravne osebe, in zavodi, vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Evidenca
RO) pri ARRS. Knjižnice in zavodi, ki se prijavijo na razpis, morajo opravljati informacijske storitve za širši krog
uporabnikov v raziskovalni, razvojni in izobraževalni dejavnosti. Knjižnice (Nacionalna knjižnica, univerzitetne
in visokošolske knjižnice, specialne knjižnice) in zavodi
se lahko prijavijo posamično ali v obliki konzorcijev (v
nadaljnjem besedilu: prijavitelji).
5.2. Prijavitelji morajo do oddaje prijave na javni
razpis v vzajemnem katalogu sistema COBISS.SI ažurirati podatke o naročenih serijskih publikacijah in mednarodnih zbirkah podatkov v skladu z navodili Instituta
informacijskih znanosti v Mariboru.
5.3 Prijava mora temeljiti na podlagi založniških cenikov ali pridobljenih ponudb. Predvidene cene naročil
morajo biti evidentirane v sistemu COBISS.SI.
5.4 Prijavitelju se lahko odobrijo sredstva največ do
višine ponudb iz predloženega seznama.
6. Kriteriji za ocenjevanje prijav
Kriteriji za ocenjevanje prijav so:
– relevantnost podporne dejavnosti,
– kakovost prijave podporne dejavnosti,
– potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav,
– kakovost in učinkovitost izvedbe upravljanja.
Vrstni red kriterijev ne pomeni njihove prednosti.
Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga
določata Pravilnik in Metodologija.
7. Prednost pri sofinanciranju
Prijave se ocenjujejo znotraj posamezne znanstvenoraziskovalne vede.
Prednost pri sofinanciranju nakupa mednarodne
znanstvene literature imajo prijavitelji, katerih pospešen razvoj je v javnem interesu Republike Slovenije.
Na ta način se omogoča pospešeni razvoj strok, ki so
v javnem interesu za razvoj Republike Slovenije in so
sestavni del mlade organizacije, ki jo je treba v javnem
interesu pospešeno razvijati, oziroma uveljavljene organizacije, ki pospešeno razvija novo raziskovalno-razvojno področje.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva se uporabijo v letu
2017 za plačilo licenčnin, naročil periodičnih publikacij
in mednarodnih zbirk podatkov, ki zapadejo v plačilo
v letu 2017.
9. Razpisna dokumentacija z navedbo vrste dokazil
o izpolnjevanju pogojev
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
1. izpolnjen in podpisan prijavni obrazec:
ARRS-RI-ML-01-2017 – Prijavna vloga za sofinanciranje nakupa mednarodnih serijskih publikacij, mednarodnih zbirk podatkov in stroškov konzorcija za elektronski
dostop do vsebin v celotnem besedilu in
2. obvezne priloge glede na predmet prijave, in
sicer:
1. ponudbe za nakup mednarodne znanstvene
literature in baz podatkov,
2. seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih mednarodnih periodičnih publikacij (obrazec
Tuje serijske publikacije izpisa Z-SEZ-25 iz sistema
COBISS.SI) ter statistika uporabe serijskih publikacij
v letu 2016 oziroma
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3. seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih mednarodnih zbirk podatkov (obrazec Tuje baze
podatkov izpisa Z-SEZ-25 iz sistema COBISS.SI) ter
statistika uporabe zbirk podatkov v letu 2016 in
4. seznam prijavljenih serijskih publikacij, ki so
pogoj za konzorcij.
Poleg prijavnega obrazca, navedenega v prvi točki
prejšnjega odstavka, sta sestavna dela razpisne dokumentacije tudi Metodologija in Pravilnik.
10. Način, oblika in rok za oddajo prijav:
a. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj
s prilogami v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-znanstvenaliteratura@arrs.si in v enem izvodu v papirni obliki na naslov ARRS, pri čemer je za
identičnost vsebine obeh prijavnih obrazcev odgovoren
prijavitelj.
b. Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature
v letu 2017« ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja
v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov
ARRS do vključno srede, 14. 6. 2017, do 12. ure. Kot
pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno
po pošti iz Slovenije najkasneje do vključno srede, 14. 6.
2017, do 12. ure (poštni žig). V vsaki pošiljki z oznako:
»Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje nakupa
mednarodne znanstvene literature v letu 2017« je lahko
le ena prijava.
c. Prijave oddane v elektronski obliki morajo biti
popolnoma enake kot papirne prijave in jih morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov: do vključno
srede, 14. 6. 2017, do 12. ure.
d. V postopku izbora prijav bo ARRS obravnavala
le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in
obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na
ARRS v roku, določenem v tem razpisu. Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni
dokumentaciji, ARRS v postopku ocenjevanja ne bo
upoštevala.
e. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav
(glej točko b), komisija za odpiranje ne bo obravnavala
in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijavitelju (razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati
prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo
obravnavane v skladu s Pravilnikom.
11. Kraj, datum in čas odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo v petek, 16. 6. 2017, ob 10. uri, v sobi 303,
Javne agencije za raziskovalno dejavnosti Republike
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene prijave.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v treh mesecih po zaključku
javnega razpisa.
13. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in prijavni obrazec z razpisno dokumentacijo bodo od dneva
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni
na spletni strani ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).
Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo se lahko
dobi tudi v času uradnih ur v glavni pisarni Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
14. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko
zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije pri Marici Žvar osebno ali
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po tel. 01/400-59-42, vsak delavnik od 9. do 13. ure ali
po elektronski pošti: Marica.Zvar@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 430-33/2017

Ob-2241/17

V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč
Zaporedna št. 1
Parc. št. 6/5 v izmeri 632 m2, k.o. 586 – Podigrac,
osnovna namenska raba: stavbno zemljišče izven ureditvenih območij za poselitev, izklicna cena za nepremičnino znaša 17.733,92 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša
161,66 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnina je
obremenjena z zakupom do 31. 12. 2017.
Zaporedna št. 2
Parc. št. 531/5, v izmeri 2355 m2, parc. št. 532/5,
v izmeri 1288 m2 in parc. št. 534/6, v izmeri 975 m2,
vse k.o. 1938 – Mengeš, osnovna namenska raba:
stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnine znaša skupno 788.754,40 EUR (v izklicno ceno je vključen
22 % DDV). Nepremičnine se prodajajo v kompletu.
Strošek cenitve nepremičnin znaša 142,74 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnine so obremenjene z zakupom do 31. 12. 2017.
Zaporedna št. 3
Parc. št. 2437/4 v izmeri 735 m2, k.o. 1325 – Senuše, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna
cena za nepremičnino znaša 26.901,00 EUR (v izklicno
ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 242,17 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Zaporedna št. 4
Parc. št. 784/8 v izmeri 1159 m2, k.o. 2119 – Šenčur, do deleža 27/625, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnino znaša
4.575,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV).
Strošek cenitve nepremičnine znaša 151,28 EUR
(z vključenim 22 % DDV). Na zemljišču s parc. št. 784/8,
k.o. 2119 – Šenčur stoji objekt (stavba št. 939), ki ni last
prodajalca in ni predmet prodaje.
Zaporedna št. 5
Parc. št. 619/6 v izmeri 481 m2, k.o. 1451 – Mirna Peč, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče,
izklicna cena za nepremičnino znaša 11.853,76 EUR
(v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 199,35 EUR (z vključenim
22 % DDV). Na zemljišču s parc. št. 619/6, k.o. 1451
– Mirna Peč stoji objekt (stavba št. 620), ki ni last prodajalca in ni predmet prodaje.
Zaporedna št. 6
Parc. št. 365/19 v izmeri 208 m2, k.o. 2635 – Rogaška Slatina, osnovna namenska raba: nezazidano
stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnino znaša 10.150,40 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 %
DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 146,42 EUR
(z vključenim 22 % DDV). Nepremičnina je obremenjena
s stvarno služnostjo (ID omejitve 13051204).
Zaporedna št. 7
Parc. št. 516/5 v izmeri 479 m2, k.o. 875 – Dolga
Brda, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnino znaša 15.193,88 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 99,13 EUR (z vključenim 22 % DDV).
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Nepremičnina je obremenjena s stvarno služnostjo
(ID omejitve 11136310). Na zemljišču s parc. št. 516/5,
k.o. 875 – Dolga Brda stoji objekt (stavba št. 365) in
del objekta (stavba št. 364), ki nista last prodajalca in
nista predmet prodaje.
Zaporedna št. 8
Parc. št. 516/6 v izmeri 63 m2, k.o. 875 – Dolga
Brda, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnino znaša 1.998,36 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 99,13 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Nepremičnina je obremenjena s stvarno služnostjo
(ID omejitve 11136310).
Zaporedna št. 9
Parc. št. 3/3 v izmeri 2285 m2, k.o. 465 – Hrastovec,
do deleža 18/4955 in parc. št. 3/4 v izmeri 693 m2, k.o. 465
– Hrastovec, do deleža 18/4955, osnovna namenska raba:
stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnine skupno
znaša 201,30 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV).
Nepremičnini se prodajata v kompletu. Strošek cenitve
nepremičnin znaša 183,00 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Nepremičnini sta obremenjeni s stvarnimi služnostmi
(ID omejitev: 11284839, 14572365 in 16087218) in sta del
nogometnega igrišča.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod
pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki
jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične
osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo
o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti
kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, najkasneje do 2. 6. 2017, do 12. ure. Na kuverti mora biti
pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo
»Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zaporedno št. _____ – Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo ponudb vplačati
varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov RS št. 01100-6030960677
odprt pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na
št. 430-33/2017 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno
vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani občine bo
vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih
dneh po sprejemu ponudbe s strani občine oziroma
v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s strani občine, v primeru uveljavljanja predkupne pravice
s strani solastnikov pa bo vplačani znesek varščine
brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe
s strani solastnikov oziroma v petih dneh po poteku roka
za sprejem ponudbe s strani solastnikov.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo
prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno –
kupljeno«.
V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika
lahko solastnik na nepremičnini pod zap. št. 4 uveljavlja predkupno pravico. Prodajalec bo po izvršenem
komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za
prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje
doseženi ceni iz tega razpisa solastniku. O ponudbi se
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mora solastnik izjaviti najpozneje v petnajstih dneh od
prejema ponudbe, sicer se šteje, da nepremičnine ne bo
kupil. Če solastnik v petnajstih dneh sprejme ponudbo,
bo Sklad s solastnikom sklenil prodajno pogodbo. Če
solastnik ponudbe ne sprejme, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku
javnega zbiranja ponudb.
V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika
lahko solastnik na nepremičninah pod zap. št. 9 uveljavlja predkupno pravico, prav tako pa v skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora na nepremičninah uveljavlja predkupno pravico občina, na območju katere
ležijo predmetne nepremičnine. Prodajalec bo po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno
ponudbo za prodajo solastniškega dela nepremičnin
po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa solastniku nepremičnin in občini na območju katere ležijo predmetne
nepremičnine. O ponudbi se mora solastnik in občina izjaviti najpozneje v petnajstih dneh od prejema ponudbe,
sicer se šteje, da nepremičnin ne bosta kupila. Sklad bo
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom
v postopku javnega zbiranja ponudb samo v primeru, da
tako solastnik kot tudi občina ne bosta sprejela ponudbe
Sklada po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo
najpozneje v petnajstih dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino
pa mora plačati v celoti najkasneje v osmih dneh od
izstavitve računa, pri čemer se položena varščina všteje
v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je
bistvena sestavina pogodbe. Če ponudnik v petnajstih
dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot
najugodnejši ponudnik, ne podpiše prodajne pogodbe,
Sklad zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne
plača celotne kupnine v osmih dneh od izstavitve računa, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo varščino.
Kupec se zaveže poleg kupnine za nepremičnino
plačati strošek sestave kupoprodajne pogodbe, strošek notarske overitve podpisa prodajalca, strošek cenitve nepremičnin, vse stroške povezane z vložitvijo
zk predloga in vpisom lastninske pravice na ime kupca
in morebitne druge stroške v zvezi s kupoprodajno pogodbo. Predlog za vpis lastninske pravice v korist kupca
se zaveže vložiti prodajalec. Kupec se nadalje zaveže
plačati davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč. V skladu z Zakonom za uravnoteženje
javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom
na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč
obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob
odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Zemljišča za gradnjo stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb evidentirana
v registru nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem
vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča, za katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem
za določitev zemljišč za gradnjo stavb.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom
sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to
navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 5. 6.
2017 ob 13. uri, na sedežu Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljub
ljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
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Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si
ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem
dogovoru (tel. 01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-2242/17
Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni
list RS, št 38/13 – uradno prečiščeno besedilo), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10
– ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), v povezavi s 7. členom Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za
zapuščene živali na območju Občine Ivančna Gorica
(Uradni list RS, št. 66/16) in 7. členom Statuta Občine
Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB) Občina
Ivančna Gorica objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe zagotavljanja
zavetišča za zapuščene živali na območju
Občine Ivančna Gorica
1. Podatki o naročniku/koncedentu: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica,
tel. 01/78-12-100, telefaks 01/78-12-120, matična številka: 5886244, ID za DDV: SI 44105487, transakcijski
račun: 01239-0100002162.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske
javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 66/16).
3. Predmet javne službe: je izbira izvajalca za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na
območju Občine Ivančna Gorica.
Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov živali oziroma prodajo
ali oddajo živali novim skrbnikom,
– zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih živali skladno s predpisi,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo
zaščito živali.
4. Območje izvajanja javne službe: Občina Ivančna
Gorica.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se
podeli za obdobje petih let. Koncesijsko obdobje začne
teči z dnem, ko obe pogodbeni stranki podpišeta koncesijsko pogodbo.
6. Pogoji za podelitev koncesije
Na javni razpis se lahko prijavi imetnik zavetišča, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
– je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– izpolnjuje pogoje, določene v pravnih aktih, ki
urejajo zaščito, pomoč in nastanitev zapuščenih živali;
– je kadrovsko, organizacijsko in tehnično sposobna izvajati koncesijsko dejavnost;
– predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program
zavetišča;
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– ima najmanj triletne izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil
tretji osebi;
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije oziroma izkaže finančno sposobnost;
– da izpolnjuje dodatne pogoje vsebovane v tem
javnem razpisu.
Podrobnejši pogoji opravljanja javne službe so navedeni v razpisni dokumentaciji.
7. Merila za izbor koncesionarja
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– cena (tudi oddaljenost ponudnika (sedeža zavetišča za zapuščene živali) od sedeža naročnika),
– strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost kandidata,
– predlog izvedbenega programa varstva zapuščenih živali,
– dosedanje izkušnje prijavitelja pri delu z živalmi
v zadnjih dveh letih (št. referenc),
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj.
Merila in točkovanje sta podrobneje določena in obrazložena v razpisni dokumentaciji.
8. Način financiranja javne službe: javna služba, ki jo
bo izvajal koncesionar, se financira iz proračuna Občine
Ivančna Gorica.
9. Način plačila koncesionarja: način plačila se določi
s koncesijsko pogodbo.
10. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave na
razpis
Prijava na razpis je pravilna, če prijavitelj izpolnjuje
pogoje za podelitev koncesije. Prijava mora vsebovati
vse v razpisni dokumentaciji zahtevane dokumente in
dokazila.
Prijava na razpis je popolna, če vsebuje:
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 1 razpisne
dokumentacije (Prijava),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 2 razpisne
dokumentacije (Izjava 1),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 3 razpisne
dokumentacije (Izjava 2),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 4 razpisne
dokumentacije (Izjava 3),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 5 razpisne
dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene
živali),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 6 razpisne
dokumentacije (Ponudba za celotno oskrbo zapuščenih
živali),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 7 razpisne dokumentacije (Pooblastilo prijavitelja za pridobitev
podatkov),
– fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega
varstva živali (oziroma fotokopijo odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje storitev, v kolikor je imetniku zavetišča
bila podeljena koncesija),
– fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva
živali,
– fotokopijo prometnega dovoljenja vozila za prevoz
živali,
– fotokopijo internega akta o veterinarskem – sanitarnem redu zavetišča,
– potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik zavetišča poravnane davke in prispevke,
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– fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji osebi
oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja storitev oskrbe zapuščenih živali.
11. Rok in način prijave
Rok za oddajo prijav je 14. dan od objave v Uradnem
listu RS do 10. ure. Prijave se sprejemajo na naslov:
Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna
Gorica.
Prijava je pravočasna, če do 10. ure prispe po pošti,
oziroma je osebno oddana na Občino Ivančna Gorica,
Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica. Prepozno prejete
prijave se ne bodo upoštevale.
Prijavne obrazce z zahtevano razpisno dokumentacijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov koncendenta: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295
Ivančna Gorica. Na kuverto se zalepi izpolnjen obrazec 8
razpisne dokumentacije.
Javno odpiranje ponudb bo 14. dan od objave v Uradnem listu RS, ob 10.30, v sejni sobi Občine Ivančna Gorica. Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo strokovni komisiji pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju. Samo predstavniki,
ki bodo predložili pooblastila, imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja ponudb. V primeru, da zastopa
ponudnika zakoniti zastopnik, pooblastilo ni potrebno,
ampak mora predložiti ustrezni osebni dokument.
11. Način in rok za izbor koncesionarja
Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentacijo
zahtevano v razpisni dokumentaciji. Prijave, ki niso prispele pravočasno in prijave, ki v zahtevanem roku niso
bile dopolnjene, pristojni organ s sklepom zavrže.
Prijavitelji morajo skladno z razpisno dokumentacijo predložiti ponudbi strokovne reference in druga dokazila iz katerih izhaja usposobljenost prijavitelja.
Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku
izvede pogajanja.
Komisija za izvedbo javnega razpisa, ki jo imenuje župan, bo pripravila predlog za izbiro koncesionarja.
O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba, o kateri odloči
župan. Zoper dokončno odločbo o izbiri je mogoče začeti
upravni spor.
Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru,
je trideset dni po preteku roka iz prejšnjega poglavja tega
razpisa.
Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku
ne izbere koncesionarja.
12. Informacije in razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na:
– spletni strani Občine Ivančna Gorica www.Ivančna-Gorica.si in
– na vložišču Občine Ivančna Gorica, Sokolska
ulica 8, 1295 Ivančna Gorica.
Dodatne informacije so v času objave razpisa na
voljo vsak delovni dan v času uradnih ur.
Kontaktna oseba: Marija Okorn, tel. 01/78-12-112,
elektronski naslov: marija.okorn@ivancna-gorica.si.
Občina Ivančna Gorica
Ob-2243/17
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98, 45/99, 113/07 in 71/08), Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Straža (Uradni list RS,
št. 66/07, 51/10 in 29/11), Pogojev, meril in kriterijev za
vrednotenje športnih programov v Občini Straža, Odloka
o proračunu Občine Straža za leto 2017 (Uradni list RS,
št. 85/16, 18/17) in 6. člena Statuta Občine Straža (Ura-
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dni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) in Letnega programa
športa v Občini Straža za leto 2017, objavlja Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža
javni razpis
za financiranje programov športa
v Občini Straža za leto 2017
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev: predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov
športa Občini Straža v višini 46.322,00 EUR, iz proračunske postavke 18027.
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci
športnih programov:
– registrirana športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za
posamezna področja oziroma športne panoge,
– javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za
opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni
razpis:
– da imajo sedež v Občini Straža,
– da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,
– da izvajajo program športne aktivnosti, ki so vključene v občinski športni program,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo za določene programe zagotovljeno redno vadbo najmanj 36 tednov v letu,
– da imajo urejeno evidenco o članih, registriranih
tekmovalcih in imajo urejeno, dokumentacijo v skladu
z zakonom, ki ureja društva ter da delujejo v skladu
z zakonom,
– da občini redno posredujejo podatke o članstvu,
poročila o organizaciji programov in doseženih rezultatih
ter plan načrtovanih aktivnosti,
– aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa,
– izvajati morajo programe, ki so v letnem programu
športa,
– aktivno morajo skozi vse leto sodelovati in doprinesti k razvoju športnih programov,
– skrbeti oziroma zagotavljati morajo, da se v njihove
programe vključuje čim več občanov občine,
– skrbeti morajo za športno vzgojo občanov Občine
Straža,
– v tekočem letu morajo za občane na domačem
področju organizirati enkrat letno predstavitev oziroma
prireditev,
– skozi vse leto morajo upravičenci sodelovati z občino in pomagati pri organizaciji dogajanj, ki jih organizira
občina,
– redno morajo poročati o svojih dejavnostih občini
in pošiljati članek za objavo v občinskem glasilu Stražan.
4. V letu 2017 bomo sofinancirali naslednje vrste in
dejavnosti opredeljene v letnem programu športa v Občini Straža.
Zap.
št.
I.
II.
III.
IV.

Nameni po merilih

Športna vzgoja otrok in mladine
Kakovostni šport
Vrhunski šport
Športna rekreacija – rekreativna
dejavnost odraslih
V.
Športne prireditve
Skupaj za razpis

ZNESEK v €
za leto 2017
11.824,00
15.464,00
5.547,00
7.492,00
5.995,00
46.322,00

Športna društva in njihova združenja imajo pod
enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega
programa športa. Izbrane programe športa bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika o vrednotenju športnih
programov v Občini Straža in letnega programa športa
v Občini Straža. Dodeljena sredstva bodo namenjena za
sofinanciranje programov športa v letu 2017.
5. Predložitev vloge
Vlogo z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti
kuverti na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351
Straža, označeni z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini
Straža za leto 2017«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
napisan naziv in naslov vlagatelja. Rok za oddajo vlog
je 12. 6. 2017. Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo
prispele do 12. 6. 2017 na naslov Občina Straža, Ulica
talcev 9, 8351 Straža. Vloga poslana po pošti, se šteje,
da je prispela pravočasno, če je bila poslana priporočeno v navedenem roku, vključno do zadnjega dne (poštni
žig, 12. 6. 2017). Osebno oddana vloga se šteje, da je
prispela pravočasno, če je bila oddana v glavno pisarno
na naslovu Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža,
do 13. ure, 12. 6. 2017.
Nepravočasno prispele ali nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene vlagateljem.
6. Odpiranje vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa
Odpiranje vlog bo 15. 6. 2017 in ne bo javno. Vloge
prispele na javni razpis, odpira in obravnava strokovna
komisija, ki jo imenuje župan (v nadaljevanju Komisija).
V kolikor bo Komisija ugotovila, da je vloga nepopolna
in nerazumljiva, bo pozvala vlagatelja, da v osmih dneh
odpravi pomanjkljivosti oziroma, da vlogo ustrezno dopolni.
Zoper sklep o dodelitvi sredstev je možna pritožba
na župana, in sicer v 15 dneh od prejema sklepa. V pritožbi mora vlagatelj opredeliti razloge zaradi katerih
vlaga pritožbo.
Občina Straža bo z upravičenci sklenila pogodbe,
v katerih bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja
sredstev.
7. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobite pri Andreji Kren, tel. 07/38-48-550, e-pošta andreja.kren@obcina-straza.si.
Javni razpis je objavljen v Uradnem listu RS, na
oglasni deski, spletni strani Občine Straža ter lokalnemu
časopisu Stražan.
Občina Straža
Ob-2244/17
Na podlagi Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Straža (Uradni list RS,
št. 66/07), Meril in kriterijev za vrednotenje programov
na področju kulture v Občini Straža, Odloka o proračunu
Občine Straža za leto 2017 (Uradni list RS, št. 85/16,
18/17) in 6. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS,
št. 7/07, 27/08 in 38/13), objavlja Občina Straža, Ulica
talcev 9, 8351 Straža
javni razpis
za financiranje kulturnih programov
v Občini Straža za leto 2017
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev: predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih programov v Občini Straža v višini 17.119,00 EUR iz proračunske postavke 18007 sofinanciranje programov društev
na področju kulture in 18043 Kulturne prireditve.
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2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci
kulturnih programov:
– društvo, ki ima registrirano kulturno dejavnost,
– samostojni ustvarjalci na področju kulture,
– zasebniki, ki delujejo na področju ustvarjanja in
posredovanja kulturnih vrednot, ter so njihovi kulturni
programi v interesu občine in so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo,
– javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za
opravljanje dejavnosti na področju kulture,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na
javni razpis:
– da imajo sedež ali stalno prebivališče v Občini
Straža,
– da so registrirani za opravljanje programov na
področju kulture,
– da izvajajo programe kulture, ki so vključeni v občinski kulturni program,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske
(sklenjene najemne pogodbe), kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članih in imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom, ki ureja društva
(velja za društva) ter da delujejo v skladu z zakonom,
– da občini redno posredujejo podatke o članstvu,
poročila o organizaciji programov in doseženih rezultatih, plan načrtovanih aktivnosti ter evidenco o opravljenih
vajah in nastopih,
– aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa.
4. V letu 2017 bomo sofinancirali naslednje programe:
– ljubiteljska kulturna dejavnost (redna dejavnost
društva, sofinanciranje pevskih zborov, glasbene dejavnost, sofinanciranje gledaliških, lutkovnih, recitacijskih,
folklornih, plesnih, likovnih in fotografskih skupin, sofinanciranje likovne kolonije, kulturne prireditve v občini),
– strokovno izpopolnjevanje kadrov.
Kulturna društva in njihova združenja imajo pod
enakimi pogoji prednost pri izvajanju kulturnih programov. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi
Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v Občini
Straža. Dodeljena sredstva bodo namenjena za sofinanciranje programov v letu 2017.
5. Predložitev vloge
Vlogo z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti
kuverti na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351
Straža, označeni z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v Občini
Straža za leto 2017«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
napisan naziv in naslov vlagatelja. Rok za oddajo vlog
je 12. 6. 2017. Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo
prispele do 12. 6. 2017 na naslov Občina Straža, Ulica
talcev 9, 8351 Straža. Vloga poslana po pošti, se šteje,
da je prispela pravočasno, če je bila poslana priporočeno v navedenem roku, vključno do zadnjega dne (poštni
žig, 12. 6. 2017). Osebno oddana vloga se šteje, da je
prispela pravočasno, če je bila oddana v glavno pisarno
na naslovu Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža,
do 13. ure, 12. 6. 2017.
Nepravočasno prispele ali nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene vlagateljem.
6. Odpiranje vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa
Odpiranje vlog bo 15. 6. 2017 in ne bo javno. Vloge
prispele na javni razpis, odpira in obravnava strokovna
komisija, ki jo imenuje župan (v nadaljevanju Komisija).
V kolikor bo Komisija ugotovila, da je vloga nepopolna
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in nerazumljiva, bo pozvala vlagatelja, da v osmih dneh
odpravi pomanjkljivosti oziroma, da vlogo ustrezno dopolni.
Zoper sklep o dodelitvi sredstev je možna pritožba
na župana, in sicer v 15 dneh od prejema sklepa. V pritožbi mora vlagatelj opredeliti razloge zaradi katerih
vlaga pritožbo.
Občina Straža bo z upravičenci sklenila pogodbe,
v katerih bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja
sredstev.
7. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobite pri Andreji Kren, tel. 07/38-48-550, e-pošta andreja.kren@obcina-straza.si.
Javni razpis je objavljen na oglasni deski, spletni
strani Občine Straža, lokalnemu časopisu Stražan in
v Uradnem listu RS.
Občina Straža
Ob-2245/17
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov
organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti
občanov in njihovih združenj v Občini Straža (Uradni list
RS, št. 71/07), Pogojev in meril za vrednotenje programov organizaciji in društev na področju humanitarnih
dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti
občanov in njihovih združenj v Občini Straža, Odloka
o proračunu Občine Straža za leto 2017 (Uradni list
RS, št. 85/16, 18/17) in 6. člena Statuta Občine Straža
(Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13), objavlja Občina
Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža
javni razpis
za financiranje programov organizacij in društev
na področju humanitarnih dejavnosti ter društev
interesnih in stanovskih dejavnosti občanov
in njihovih združenj v Občini Straža za leto 2017
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev: predmet razpisa je sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti
občanov in njihovih združenj v Občini Straža v višini
10.070,00 EUR iz proračunske postavke 18023.
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci
programov: organizacije, društva, združenja in zveze,
ki so registrirane za izvajanje humanitarnih dejavnosti,
ter interesnih in stanovskih dejavnosti.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na
javni razpis:
– da imajo sedež ali stalno prebivališče v Občini
Straža,
– društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti, imajo lahko sedež tudi izven območja Občine
Straža, njihovi člani pa morajo biti tudi občani Občine
Straža,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani
članarini in ostalo dokumentacijo,
– da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– da občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.
4. V letu 2017 bomo sofinancirali naslednje programe:
– programi neprofitnih izvajalcev na področju humanitarnih dejavnosti,
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– programi vseh ostalih neprofitnih izvajalcev, ki
imajo svoj sedež v Občini Straža,
– programi organizacij, društev, združenj in zvez, ki
imajo svoj sedež izven območja Občine Straža.
Kulturna in športna društva ne morejo sodelovati
na tem razpisu. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti,
ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov
in njihovih združenj v Občini Straža. Dodeljena sredstva
bodo namenjena za sofinanciranje programov v letu
2017.
5. Predložitev vloge
Vlogo z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti
kuverti na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351
Straža, označeni z oznako »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis za sofinanciranje humanitarnih, stanovskih
in interesnih dejavnosti 2017«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti napisan naziv in naslov vlagatelja. Rok za oddajo vlog je 12. 6. 2017. Komisija bo upoštevala vloge,
ki bodo prispele do 12. 6. 2017 na naslov Občina Straža,
Ulica talcev 9, 8351 Straža. Vloga poslana po pošti, se
šteje, da je prispela pravočasno, če je bila poslana priporočeno v navedenem roku, vključno do zadnjega dne
(poštni žig, 12. 6. 2017). Osebno oddana vloga se šteje,
da je prispela pravočasno, če je bila oddana v glavno
pisarno na naslovu Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351
Straža, do 13. ure, 12. 6. 2017.
Nepravočasno prispele ali nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene vlagateljem.
6. Odpiranje vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa
Odpiranje vlog bo 15. 6. 2017 in ne bo javno. Vloge
prispele na javni razpis, odpira in obravnava strokovna
komisija, ki jo imenuje župan (v nadaljevanju Komisija).
V kolikor bo Komisija ugotovila, da je vloga nepopolna
in nerazumljiva, bo pozvala vlagatelja, da v osmih dneh
odpravi pomanjkljivosti oziroma, da vlogo ustrezno dopolni.
Zoper sklep o dodelitvi sredstev je možna pritožba
na župana, in sicer v 15 dneh od prejema sklepa. V pritožbi mora vlagatelj opredeliti razloge, zaradi katerih
vlaga pritožbo.
Občina Straža bo z upravičenci sklenila pogodbe,
v katerih bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja
sredstev.
7. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobite pri Andreji Kren, tel. 07/38-48-550, e-pošta andreja.kren@obcina-straza.si.
Javni razpis je objavljen na oglasni deski, spletni
strani Občine Straža, lokalnemu časopisu Stražan ter
Uradnem listu RS.
Občina Straža
Ob-2246/17
Mestna občina Celje na podlagi Pravilnika o sofinanciranju malih čistilnih naprav na območju Mestne
občine Celje (Uradni list RS, št. 39/15 z dne 5. 6. 2015)
ter Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto
2017 (Uradni list RS, št. 83-3593/16 z dne 23. 12. 2016)
objavlja
razpis
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav
na območju Mestne občine Celje v letu 2017
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje nabave malih komunalnih čistilnih naprav (v nada-

ljevanju MKČN) za komunalne odpadne vode do 50 PE
(v nadaljevanju PE).
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje MKČN
za komunalne odpadne vode na območju Mestne občine
Celje. Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2017
v višini 5.900,00 EUR. Sofinanciralo se bo do 50 % investicije. DDV ni predmet sofinanciranja.
2. Upravičenci
Za sofinanciranje po tem razpisu lahko zaprosijo:
– fizične ali pravne osebe za nepremičnino, ki stoji na območju Mestne občine Celje, ter so nakupili in
vgradili MKČN od 11. 11. 2016 ali pa jo bodo vgradili do
15. 11. 2017.
3. Pogoji:
– MKČN mora biti na delu območja Mestne občine
Celje, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode Republike Slovenije za
območje Mestne občine Celje ni predvidena izgradnja
kanalizacijskega omrežja;
– MKČN je lahko postavljena tudi na območju predvidenih aglomeracij, ki so določene z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne vode v Mestni
občini Celje, vendar mora biti na podlagi soglasja javnega
podjetja Vodovod-kanalizacija d.o.o. razvidno, da objekt
na kanalizacijo ne bo priklopljen;
– da ima objekt veljavno gradbeno dovoljenje za
stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo za
stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967 ali da ima
objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena
ZGO-1 uporabno dovoljenje;
– lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop
in neovirano praznjenje;
– upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem na
katerem načrtujejo postavitev MKČN;
– čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji
obratovanja;
– upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo ali gradili priključni kanal, morajo
vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo
zadolžena za upravljanje MKČN, ter sklenjeno služnostno
pogodbo med lastniki in investitorjem;
– upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. Kolikor je upravičenec že prejel javna
sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni
upravičen;
– ne velja za nove gradnje.
4. Tehnične zahteve
Čistilna naprava mora zadostiti naslednjim tehničnim
zahtevam:
V primeru, da je MKČN gradbeni proizvod:
– mora biti izdelana v skladu z enim od standardov
SIST EN 12566-1 do SIST EN 12566-5 iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN;
– mora imeti opravljene prve meritve in izdelano pozitivno Poročilo o prvih meritvah za MKČN, iz katere mora
biti razvidno, da je obratovanje MKČN v skladu z določbami Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode
iz MKČN. Poročilo o prvih meritvah za MKČN je dolžan
upravičenec dostaviti v roku 3–9 mesecev po vgradnji
male komunalne čistilne naprave;
– mora imeti izjavo o skladnosti izdelka, da ustreza
standardom iz prejšnje alineje in je izdelana v skladu
s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanja gradbenih proizvodov.
V primeru, da MKČN ni gradbeni proizvod (npr. rastlinske čistilne naprave):
– če MKČN ni skladna s standardi iz Uredbe o emisiji
snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN in nima izja-
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ve o skladnosti, mora imeti izdelano pozitivno Poročilo
o prvih meritvah za MKČN, ki ga je upravičenec dolžan
dostaviti v roku 3–9 mesecev po vgradnji MKČN.
Na spletni strani Zbornice komunalnega gospodarstva je objavljen informativni seznam nekaterih MKČN, ki
izpolnjujejo kriterije: http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_komunalnega_gospodarstva.
III. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti vlogo
(izpolnjen obrazec z zahtevanimi prilogami). Obrazci in
priloge naj bodo zloženi po vrstnem redu, kot je navedeno
v navodilu. Razpisna dokumentacija bo na razpolago od
dneva objave javnega razpisa na vložišču Mestne občine
Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje in na spletnih straneh
Mestne občine Celje (www.celje.si) rubrika Mestna občina
– javna naročila in razpisi.
IV. Rok in način prijave
Kandidati se lahko prijavijo na razpis od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS dalje.
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po
pošti na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za finance in gospodarstvo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje,
do 9. 6. 2017.
Vlogo pošlje v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj –
razpis male čistilne naprave 2017«. Upoštevale se bodo
vloge, ki bodo pravočasno oddane.
V. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ni javno. Strokovna komisija bo vloge odprla najkasneje do 13. 6. 2017. Vloge bo komisija
obravnavala do 14. 6. 2017. Če vloga ne bo popolna, bo
prijavitelj pozvan v roku osem dni od odpiranja vlog, da
jo dopolni. Vloga se bo štela za prispelo z dnem prispetja dopolnitve. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo
dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. V primeru,
da bo razpisanih sredstev manj kot sredstev zahtevanih v vlogah, bodo imele prednost vloge, iz katerih bo
razvidno, da se MKČN gradi za več stanovanjskih enot
skupaj. V primeru, da bo vrednost še vedno presegala
razpoložljiva sredstva, pa bodo imeli prednost vlagatelji,
ki imajo v objektu, za katerega prijavlja sofinanciranje
MKČN, stalno prebivališče. Če bo število takšnih vlog še
vedno presegalo razpoložljiva sredstva proračuna, se bo
upošteval vrstni red prispelih vlog.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni
z odločbo v roku petnajst dni od dne, ko bo komisija
pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdani odločbi in predloženih dokazilih (računi, potrdila o plačilu
računov) o končani izvedbi bo z vsakim upravičencem
sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se
izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni od
podpisa pogodbe. Dokazila se bodo obravnavala enkrat
mesečno do 10. v mesecu.
Dokazila o dokončani investiciji (računi in dokazila
o plačilu računov) se morajo predložiti najkasneje do
10. 11. 2017, poročilo o opravljenih prvih meritvah pa
v roku 3–9 mesecev po vgradnji MKČN.
VI. Nadzor in sankcije
Skrbnik proračunske postavke je odgovorna oseba
za vodenje vseh postopkov v zvezi z javnim razpisom.
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev
izvaja komisija, imenovana s strani pooblaščene osebe.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali
da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov
oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je
občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev
v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva
s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva
nakazila dalje.
Mestna občina Celje
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Ob-2247/17
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS, 3/13 in 81/16) in
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 5/16) ter
Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2017
(MUV, št. 7/17) objavlja Mestna občina Maribor, Ulica
heroja Staneta 1, 2000 Maribor
javni razpis
za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja
podeželja v Mestni občini Maribor v letu 2017
I. Predmet javnega razpisa in višina sredstev
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja
podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju
pomoči »de minimis«.
Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2017
v okvirni višini 20.000 EUR, na proračunski postavki
711012 Pomoči de minimis za razvoj kmetijstva.
II. Ukrep v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1–8)
Pomoč za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de minimis
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih v nekmetijske proizvode in širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Kot nekmetijska dejavnost po tem razpisu so upravičene dejavnosti
turizma (vinotoči, kmečki turizem …) in gozdarstva.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih,
– stroški gradnje ali obnove objekta za nekmetijske
dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih in
– stroški nakupa nove opreme in naprav za nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju
pogojev za opravljanje dejavnosti. V kolikor upravičenec
še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati in
pričeti z izvajanjem najkasneje v dveh letih od prejema
pomoči. V kolikor upravičenec že ima registrirano dejavnost vendar je še ne izvaja, mora pričeti z izvajanjem
najkasneje v dveh letih od prejema pomoči,
– dejavnost se mora izvajati na kmetijskem gospodarstvu še vsaj dve leti po zaključeni naložbi oziroma po
prejemu sredstev,
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to
potrebno,
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter
dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
– ustrezni poslovni načrt, ki ga lahko pripravi upravičenec ali mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo
zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel,
– račun in dokazila o plačilu stroškov, za katere se
uveljavlja pomoč, z datumom od 1. 1. 2017 do vključno
8. 9. 2017. Kot dokazilo o plačilu računa velja: plačana
položnica ali bančno dokazilo o plačilu ali blagajniški prejemek ali originalni račun z navedbo plačnika in potrditvijo, da je plačilo bilo opravljeno ter
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisno dokumentacijo.
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Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov, vendar največ do
5.000 EUR za posamezno naložbo. Davek na dodano
vrednost ni upravičen strošek.
Glede na to, da so proračunska sredstva omejena,
bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni
upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali pogoje tega razpisa. V primeru,
da bo zaprošeno za več sredstev, kot je zagotovljeno
v proračunu, se bodo sredstva razdelila v sorazmernem
deležu po ukrepu.
III. Upravičenci
Pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki
se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo, na kmetijskem
gospodarstvu ter ustrezajo kriterijem za mikro podjetja
v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, ob pogojih, da:
– imajo sedež kmetijskega gospodarstva na območju občine,
– imajo sedež dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev,
– minimalno 1 hektar primerljivih kmetijskih površin
v občini,
– so v letu 2017 oddale zbirno vlogo na Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (subvencijsko vlogo) ter
– imajo registrirano nekmetijsko dejavnost turizma ali
gozdarstva na kmetiji oziroma bodo predmetno dejavnost
registrirali najkasneje v roku dveh let od prejema pomoči.
IV. Splošne določbe de minimis Uredbe Komisije
(EU) št. 1407/2013
Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije
v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Druge določbe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013,
kumulacija de minimis pomoči in obveznosti prejemnika
pomoči so navedene v razpisni dokumentaciji.
V. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 8. 9. 2017.
Vlogo z dokazili (obrazci, pogodba in druga dokumentacija) je potrebno v zaprti ovojnici opremljeni z izpolnjenim obrazcem – ovojnica, dostaviti na naslov Mestna
občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor
za gospodarstvo, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Upoštevale se bodo vloge oddane na sedežu Mestne
občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, v sobi 14, do
vključno 8. 9. 2017 do 13. ure oziroma poslane po pošti
s poštnim žigom do vključno 8. 9. 2017.
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo najkasneje do 20. 9. 2017.
Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele vloge bodo
zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Če vloga ne bo
popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge,
ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo
komisija zavrgla. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni do 30. 11. 2017.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko upravičenci dvignejo na Mestni občini Maribor, Ul. heroja Sta-
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neta 1, v sobi 14, pritličje. Objavljena je tudi na spletnih
straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika
»javni razpisi«. Za dodatne informacije lahko pokličite Petro Klarič, tel. 22-01-387 ali pišete na elektronski naslov
mestna.obcina@maribor.si z navedbo »razpis kmetijstvo
– de minimis«.
Mestna občina Maribor
Ob-2262/17
Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem
sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Pravilnika o izvajanju
Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni
list RS, št. 47/11), 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16)
in Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/11 in 8/14)
Mestna občina Maribor objavlja
najavo javnega razpisa
za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni
občini Maribor za leti 2017 in 2018 – nevladni
in nepridobitni mladinski centri
(skrajšano: JRSMD – NMC – 2017/2018)
Javni razpis je namenjen sofinanciranju programov
mladinskega sektorja in mladinskega dela v MOM za leti
2017 in 2018, ki jih izvajajo nevladni in nepridobitni mladinski centri v MOM.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nevladnih
in nepridobitnih mladinskih centrov v MOM, katerih namen in cilj je dvig državljanskih, medkulturnih in socialnih
kompetenc mladih, še posebej mladih z manj priložnostmi in izvedba programov usposabljanj in učnih procesov
na področju mladinskega dela, ki prispevajo k vidnosti in
razvoju mladinskega sektorja, na naslednjih prednostnih
področjih:
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje
kompetenc mladih;
– politična participacija mladih na lokalni ravni ter
vpliv na odločanje o za njih pomembnih javnih politikah;
– dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti mladih;
– skrb za mlade z manj priložnostmi, pri katerih se
prepletajo različne prikrajšanosti in ki so pri dostopu do
pomembnih virov pogosto v izrazito neugodnem položaju;
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih;
– socialna vključenost in zagotavljanje enakih možnosti med spoloma ter preprečevanje diskriminacije;
– zdrav način življenja in preprečevanje različnih
oblik odvisnosti mladih.
Predvidena višina sredstev, ki je namenjena sofinanciranju izbranih mladinskih centrov – največ osmih
nevladnih in nepridobitnih mladinskih centrov v MOM,
znaša na letni ravni 150.000,00 EUR.
Razpis se prične 19. 5. 2017 in se zaključi 19. 6.
2017.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva tudi na spletni strani
MOM: www.maribor.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na Uradu za kulturo in mladino MOM,
Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, pri dr. Martini Rauter in
dr. Domnu Kovačiču osebno ali po telefonu (ponedeljek,
torek in četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 17. ure
in petek od 8. do 13. ure) ali e-pošti: tel. 02/22-01-678 ali
02/22-01-473; martina.rauter@maribor.si; domen.kovacic@maribor.si.
Mestna občina Maribor
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Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje večjih začetnih investicij
na problemskih območjih 2017
1. Pravna podlaga: Zakon o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11,
57/12 in 46/16), Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617,
v nadaljnjem besedilu: ZJF), Proračun Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017, Uradni list RS, št. 96/15
in 80/16), Zakon o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718, Uradni list
RS, št. 80/16), Uredba o postopku, merilih in načinih
dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter
načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje
(Uradni list RS, št. 93/14 in 77/16), Uredba Komisije
(EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi
nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom
pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 187, z dne
26. 6. 2014, v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU),
Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve:
BE02-2399245-2014), Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko
brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16 in 64/16).
2. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva: uporabnik državnega proračuna: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih
investicij ter ustvarjanje ali ohranjanje delovnih mest na
upravičenem problemskem območju.
Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov
investitorjem, katerih začetna investicija bo imela ugodne učinke na:
i. spodbujanje začetnih vlaganj podjetij na območju,
ii. ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje
delovnih mest,
iii. prestrukturiranje gospodarstva v regiji v smeri
dviga neto dodane vrednosti,
iv. spodbujanje razvoja novih proizvodov in tehnologij, storitev, tehnoloških in netehnoloških inovacij.
3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih
investicij v opredmetena in /ali neopredmetena osnovna
sredstva pri:
i. vzpostavitvi nove poslovne enote,
ii. širitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
iii. diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove
proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni
enoti,
iv. bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.
Začetna investicija se mora izvajati na upravičenem
problemskem območju:
i. Maribor s širšo okolico (občine Kungota, Hoče-Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka,
Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica
ob Dravi) ali
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ii. Pokolpje (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok,
Osilnica, Črnomelj, Metlika in Semič) ali
iii. Hrastnik, Radeče in Trbovlje.
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih
investicij mora znašati najmanj 500.000,00 evrov. Najvišji znesek sofinanciranja je lahko največ 1.000.000,00
evrov.
4. Ciljne skupine/upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo podjetja, tj. vse pravne
in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo pravno obliko in velikost, razen
pravnih oseb v večinski javni lasti in:
– so na dan objave javnega razpisa vsaj osemnajst
(18) mesecev registrirana po Zakonu o gospodarskih
družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. Uradni list RS,
št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11,
32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) in
poslujejo oziroma ustvarjajo prihodke od prodaje,
– na dan objave javnega razpisa poslujejo in imajo
vsaj šest mesecev sedež podjetja ali njegov registriran
del (obrat, podružnica, ipd) na upravičenem območju,
– so na dan objave javnega razpisa registrirana za
dejavnost, ki jo opravljajo in za dejavnost, ki bo predmet
začetne investicije,
– bodo poslovala ter izvajala projekt začetne investicije na upravičenem območju vsaj do zaključka vseh
obveznosti, ki bodo izhajale iz sklenjene pogodbe,
– bodo najmanj tri leta (če gre za malo ali srednje
veliko podjetje) oziroma pet let (če gre za veliko podjetje) po zaključku investicije vsaj ohranila obstoječa
delovna mesta oziroma število zaposlenih.
Za opredelitev podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, z dne 17. 6.
2014, ki je objavljena na spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:21
4:0003:0047:sl:PDF.
5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz
vsebine celotne vloge. Če vloga ne izpolnjuje vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne sklene, sklep o dodelitvi sredstev pa se
odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju, ministrstvo odstopi od pogodbe, upravičenec pa je dolžan vrniti vsa
že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun
Republike Slovenije.
5.1 Upravičeni prijavitelji
1. Prijavitelj ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave, likvidacije ali izbrisa brez likvidacije.
2. Prijavitelj ni v težavah, ne prejema in tudi ni v postopku pridobivanja državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb in zadrug v težavah, Uradni list RS,
št. 5/17 ter 18. točka 2. člena Uredbe 651/2014/EU).
3. Prijavitelj ni v položaju insolventnosti kot izhaja
iz 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni
list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 –
popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US in 63/16
– ZD-C).
4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija
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Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski
regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na
dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju
iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že
ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
5. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja
finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50
eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti
tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh
obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje
vloge.
6. Niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami (SPS, SPIRIT, Slovenski regionalno
razvojni sklad) ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi
javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska
institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od
odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
7. Prijaviteljeve dejavnosti niso izločene iz shem
državnih pomoči.
8. Glede prijavitelja v razmerju do ministrstva ni
podana prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
9. Dejanski lastnik/i prijavitelja ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranja terorizma kot jih
opredeljuje Zakon o preprečevanju pranja denarja in
financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16).
10. Prijavitelj ne sme delovati oziroma investicija, ki
jo želi izvesti ne sme soditi v:
a. sektor ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in
(ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 104/2000,
b. sektor primarne kmetijske pro
izvodnje, kot je
opredeljen v Prilogi I Pogodbe o Evropski uniji,
c. sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov,
v naslednjih primerih:
a. kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje; ali
b. kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce,
d. premogovništvo po opredelitvi v Sklepu Sveta
št. 2010/787/EU o državnih pomočeh za lažje zaprtje
nekonkurenčnih premogovnikov,
e. sektorje jeklarstva, premogovništva, ladjedelništva, sintetičnih vlaken, v prometni sektor in povezano infrastrukturo, proizvodnjo in distribucijo energije ter
energetsko infrastrukturo.
11. Pomoč ni dovoljena:
a. za prijavitelja, ki je prenehal z enako ali podobno
dejavnostjo v EGP v dveh letih pred oddajo vloge za regionalno pomoč za naložbe, ali ki ima v trenutku oddaje
vloge za pomoč konkretne načrte za prenehanje s takšno dejavnostjo v obdobju do dveh let po dokončanju
začetne naložbe, za katero je bila zaprošena pomoč, na
zadevnem območju; prenehanje dejavnosti se ugotavlja
na ravni štirimestne številčne oznake po Uredbi o stan-
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dardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07
in 17/08),
b. za prijavitelja, ki je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za
nezakonito in nezdružljivo s kupnim trgom EU,
c. kadar je pomoč pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,
d. za aktivnosti povezane z izvozom, ko je pomoč
neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge
tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
e. za prijavitelja, ki z osebnim delom samostojno
opravlja umetniško ali kakšno drugo kulturno dejavnost
ali dejavnost na področju medijev in so skladno z zakonom vpisane v register samostojnih dejavnosti, če je tak
register predpisan,
f. za prijavitelja, ki opravlja samostojno dejavnost
s področja zdravstva ali socialne varnosti: zdravstveno,
klinično ali specialistično psihološko dejavnost, zasebno veterinarsko dejavnost ali drugo zasebno dejavnost
s področja zdravstva, socialne varnosti ali farmacije,
v skladu z zakonom,
g. za prijavitelja, ki opravlja duhovniško oziroma
drugo versko službo,
h. za prijavitelja, ki opravlja odvetniško ali notarsko
dejavnost v skladu z zakonom,
i. za prijavitelja, ki ustvari večino prihodkov s področja trgovine,
j. za prijavitelja, ki je v javni lasti; za prijavitelja v javni lasti se štejejo podjetja, ki so v večinski lasti države ali
lokalnih skupnosti.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila
ali dokazila.
5.2. Upravičeni projekti
Prijavitelj lahko kandidira na razpis z eno vlogo,
z enim projektom. Med povezanimi podjetji lahko kandidira na razpis le eno podjetje, v nasprotnem primeru
bodo vloge vseh prijaviteljev – med seboj povezanih
podjetij zavržene. Za povezane družbe se štejejo tudi
podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih
oseb, njihovih sorodnikov do vključno drugega kolena ali
njihovih zakonskih oziroma izven zakonskih partnerjev.
Za opredelitev povezanega podjetja se upoštevajo določila 3. člena Priloge 1 Uredbe Komisije (ES)
št. 651/2014, z dne 17. 6. 2014, ki je objavljena na
spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF.
Do sredstev na tem javnem razpisu ni upravičen
prijavitelj, ki še nima pravnomočne odločbe iz preteklih
razpisov za sofinanciranje začetnih investicij podjetij na
območju Pokolpja, Maribora s širšo okolico ali Hrastnika,
Radeč in Trbovelj.
Upravičeni projekti so tisti:
a. ki so skladni s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa,
b. kjer gre za začetno investicijo kot je definirana
v prvem odstavku poglavja 3.2. Predmet javnega razpisa,
c. ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge na javni razpis, investicija pa bo zaključena najkasneje do
30. 10. 2017, ko je zadnji rok za posredovanje zahtevkov za izplačilo,
d. ki zagotavljajo v treh letih (če gre za malo ali
srednje veliko podjetje) oziroma petih letih (če gre za
veliko podjetje) po zaključku projekta vsaj ohranitev (če
ne povečanje) obstoječih delovnih mest oziroma števila
zaposlenih na podlagi opravljenih delovnih ur razvidno iz
izkaza poslovnega izida (šteto od 31. 12. 2016),
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e. ki se bodo izvajali na upravičenem območju, kot
je definirano v drugem odstavku poglavja 3.2. Predmet
javnega razpisa,
f. ki so v celoti pripravljeni za izvedbo in imajo skupaj s predvidenimi nepovratnimi sredstvi, zagotovljena
sredstva za kritje finančne konstrukcije za izvedbo projekta in zagotovljena sredstva za financiranje, dokler ne
bodo nakazana nepovratna sredstva,
g. za izvedbo katerih imajo prijavitelji pridobljena že
vsa ustrezna dovoljenja in soglasja,
h. ki se bodo izvajali v skladu z veljavno slovensko
in evropsko zakonodajo.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka niso
upravičeni projekti:
a. ki morajo za začetek dejavnosti pridobiti igralniško koncesijo,
b. ki imajo negativne vplive na varstvo okolja in
ukrepi za omilitev le-teh niso predvideni,
c. za katere so se aktivnosti (v smislu izdaje naročilnic, podpisovanja pogodb,..) začele že pred oddajo
vloge,
d. ki so že prejeli državno pomoč za stroške s katerimi podjetje kandidira za sredstva na tem razpisu in
bi z dodeljeno pomočjo presegli najvišjo dovoljeno stopnjo sofinanciranja določeno v Uredbi o dodeljevanju
regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav
za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14
in 77/16),
e. ki bi jih prijavitelji lahko izvedli brez državne
pomoči,
f. nadomestne naložbe,
g. s področja trgovine,
h. ki niso celoviti oziroma celovitosti projekta ni moč
razbrati iz prejete dokumentacije.
6. Postopek izbora
Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: strokovna komisija), ki jo s sklepom imenuje
minister ali od njega pooblaščena oseba.
Popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje
razpisa in bodo skladne s predmetom, namenom in cilji
razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi meril.
Vse ocenjene vloge bodo razvrščene glede na število doseženih točk. Za dodelitev sredstev mora vloga
doseči vsaj 50 točk.
Strokovna komisija bo pripravila za vsako problemsko območje poseben seznam prijaviteljev (za območje
Maribora z okolico, za območje Pokolpja ter za območje
Hrastnik, Radeče in Trbovlje), na osnovi katerih se bodo
razpisana sredstva dodelila najprej vlogam, ki bodo na
podlagi meril iz poglavja 2.20. razpisne dokumentacije
ocenjene z višjim številom točk, do porabe sredstev.
Če pride do ostanka sredstev na posameznem
upravičenem območju se ostanek/ostanki seštejejo in
dodelijo projektom, ki bodo na podlagi meril iz poglavja
2.20. razpisne dokumentacije ocenjeni z višjim številom
točk (ne glede na to na katerem upravičenem območju
se bo projekt izvajal), do porabe sredstev. Če sredstva
ne bodo zadostovala za sofinanciranje v obsegu kot ga
je v vlogi predvidel prijavitelj, ostanejo sredstva neporabljena.
7. Merila za ocenjevanje vlog
Merilo
1 Bonitetna ocena
2 Število zaposlenih
3 Zgodovina financiranja
4 Inovativnost

Št. točk
30
10
5
6
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Merilo
5 Število novo ustvarjenih delovnih mest
6 Namen investicije
7 Vpliv na okolje
8 Tehnologija
9 Skladnost poslovnega načrta s cilji
začetne investicije
10 Trajnostna naravnanost investicijskega
projekta
11 Uvrstitev na obmejno problemsko
območje
SKUPAJ
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Št. točk
30
10
5
10
5
5
11
127

Maksimalno možno število točk je 127.
Način ocenjevanja vlog, način uporabe in pomen
posameznih meril za ocenjevanje vlog so natančneje
opredeljeni v točkah 2.19. in 2.20. razpisne dokumentacije.
8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je
3.000.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena
v proračunu Republike Slovenije na proračunski postavki PP 989110 Dodatni ukrepi za problemska območja
za leto 2017.
Koriščenje sredstev bo možno v proračunskem letu
2017.
Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2017
znaša na upravičenem problemskem območju:
– Maribora s širšo okolico 1.000.000,00 EUR za
projekte, ki se bodo izvedli na območju Maribora,
– Pokolpja 1.000.000,00 EUR za projekte, ki se
bodo izvedli na območju Pokolpja in
– Hrastnik, Radeče in Trbovlje 1.000.000,00 EUR
za projekte, ki se bodo izvedli na območju Hrastnika,
Radeč in Trbovelj.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje za porabo sredstev tega javnega razpisa
je proračunsko leto 2017.
Projekt mora biti zaključen najkasneje 31. 12. 2017.
Do takrat mora biti zaključena investicija in realizirane
vse nove zaposlitve.
Skrajni rok za izstavitev zahtevka je 30. 10. 2017.
Obdobje upravičenosti stroškov je od oddaje vloge
do najkasneje 30. 10. 2017.
10. Upravičeni stroški in intenzivnost pomoči
Upravičeni stroški so stroški investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva:
– nakup novih strojev in opreme,
– nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos
tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega
znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na upravičenem
območju,
– nakup objektov.
Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme
preseči:
– 45% vrednosti upravičenih stroškov za mikro in
mala podjetja,
– 35% vrednosti upravičenih stroškov za srednja
podjetja in
– 25% vrednosti upravičenih stroškov za velika
podjetja.
Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014,
z dne 17. 6. 2014, ki je objavljena na spletni strani:
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 16. 6. 2017.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena
v točki 2.12. razpisne dokumentacije.
Rok za dospetje vloge z vso zahtevano dokumentacijo na naslov Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, je 16. 6.
2017, do 12. ure. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje
na pošto do 24. ure.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu poglavjem
2.11. Način prijave in razpisni rok, razpisne dokumentacije in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji
strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga –
večje začetne investicije na problemskih območjih 2017«
in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih ministrstva predvidoma 20. 6. 2017.
Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
V primeru, da se ugotovi nepopolnost posamezne
vloge, se prijavitelja pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vlog bo določila strokovna komisija (največ 15 dni).
Vloga, ki ne bo ustrezno dopolnjena, se kot nepopolna
zavrže.
Nepravilno označene ter nepravočasno prispele
vloge ter vloge, ki jih prijavitelji ne bodo pravočasno in
ustrezno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, se
ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni z vročitvijo sklepa v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izbiri pozvani
k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih dni od
prejema poziva za podpis pogodbe na poziv ne bo odzval, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva.
14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočili izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave
javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani MGRT
http://www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
15. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in
pojasnila k razpisni dokumentaciji lahko interesenti zahtevajo le pisno, po elektronski pošti, na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si, z obveznim sklicem na številko:
»4300-8/2017«.
Vprašanja morajo na elektronski naslov prispeti
najkasneje do 9. 6. 2017, do 10. ure. Ministrstvo bo,
pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno, javno objavilo odgovor najkasneje 12. 6. 2017 do
15. ure. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na
spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/, zato pri postavljanju vprašanj ne razkrivajte morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo
biti javno objavljeni. Objavljeni odgovori na vprašanja
postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti
obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si/.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
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Javne dražbe
Ob-2260/17
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana,
objavlja na podlagi določil 21. in 34. 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-1l, 14/15
– ZUUJFO, 76/15) in določil 30. 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) objavlja
javno dražbo
za prodajo premičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije –
Soča, Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je
premičnina, ki v naravi predstavlja pet med seboj poveznih kontejnerjev na lokaciji Linhartova 51 v Ljub
ljani, stoječi na parceli št. 1349/7 k.o. Bežigrad. Čez
kontejnerje je izvedena lesena dvokapna konstrukcija,
krita s salonitom. Notranjost je obdelana z gips ploščami, vgrajeno je PVC stavbno pohištvo. Po tleh je
položena PVC talna obloga, na stropu so vgrajene neonske luči, izvedene so elektroinstalacije, vodovodnih
instalacij ni. Objekt tvori pet med seboj povezanih
kontejnerjev vsak dimenzije 2,40 m x 6,00 m, skupno
torej 12,00 m x 6,00 m oziroma 72 m2. Kontejnerje
je potrebno razstaviti in odpeljati, pri tem je potrebno demontirati streho in biti previden pri razdiranju
kontejnerjev, saj so notranji kontejnerji brez stranic,
obstajajo zgolj zunanje stene.
3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
izklicna cena je enaka ocenjeni vrednosti 3.750,00 EUR,
najnižji znesek njenega višanja je 100,00 EUR.
4. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača
v 15 dneh od sklenitve pogodbe. Poleg tega bo moral
kupec plačati še DDV.

5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike
Slovenije – Soča v sejni sobi v 2. nadstropju Orhideje,
Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana, v ponedeljek, dne
5. junija 2017, ob 12. uri.
6. Višina varščine: višina varščine je 375,00 EUR
in jo je potrebno vplačati na račun Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča
št. SI56 0110 0603 0278 088 pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1000 Ljubljana. Uspelemu dražitelju
se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo
brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni dražbi.
Če uspeli dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, se mu varščina zadrži.
7. Dodatne informacije in ogled predmeta javne
dražbe: razstavitev in odvoz kontejnerjev se mora izvršiti v 15 dneh po plačilu kupnine. Dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe so objavljene na spletni strani organizatorja javne dražbe www.
uri-soca.si, za dodatne informacije se obrnite na Damijana Vodnjova, tel. 01/47-58-199, e-mail: damijan.vodnjov@ir-rs.si. Ogled kontejnerjev bo možen do dne
10. 5. 2017 po predhodni najavi.
8. Opozorilo: organizator javne dražbe lahko do
sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi
oziroma ne sklene pogodbe z uspelim dražiteljem brez
odškodninske odgovornosti. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki
premičnin. Fizične osebe morajo imeti kopijo osebnega
dokumenta s sliko in potrdilo o vplačani varščini, predstavniki pravnih oseb, ki niso zakoniti zastopniki, pa
poleg tega še pooblastilo za sodelovanje na dražbi.
Overovitev pogodbe plača organizator javne dražbe,
vse ostale stroške (DDV, razdiranje, odvoz in drugo)
plača kupec. Premičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi
prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut
Republike Slovenije – Soča
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Razpisi delovnih mest
Ob-2289/17
Popravek
Svet javnega zavoda ŠC Ljubljana, Aškerčeva 1,
1000 Ljubljana, objavlja popravek razpisa za delovno
mesto ravnatelja/-ice Višje strokovne šole, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 24 z dne 12. 5. 2017.
Pravilna navedba se glasi:
– Overjena dokazila o izobrazbi, nazivu predavatelja višje šole in najmanj 5 letih delovnih izkušenj v vzgoji
in izobraževanju.
Svet javnega zavoda ŠC Ljubljana
Ob-2240/17
Upravni odbor Nacionalnega inštituta za biologijo
(NIB) na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 45I/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06) in
v skladu z določili 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega
raziskovalnega zavoda NIB (Uradni list RS, št. 16/94,
3/98, 65/99, 13/03, 84/05, 11/06, 14/07 in 47/11) objavlja
javni razpis za delovno mesto
direktor (m/ž)
javnega raziskovalnega zavoda
Nacionalni inštitut za biologijo
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– doktorat znanosti s področja dejavnosti inštituta
– znanje in sposobnosti za izvajanje funkcije strokovnega vodje inštituta
– znanje vsaj enega svetovnega jezika
– izpolnjevanje pogojev, predpisanih v 29. in
34. členu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 96/02, 115/05, 61/06, 112/07, 9/11).
Prijava naj vsebuje:
– življenjepis kandidata,
– kopijo dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vodjo raziskovalnega projekta iz 29. člena Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti,
– program dela in vizijo razvoja inštituta za petletno
mandatno obdobje (v obsegu dveh do treh tipkanih strani).
Za dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vodjo raziskovalnega projekta iz 29. člena Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti šteje izpis iz baze SICRIS.
Mandat direktorja traja pet let, z možnostjo ponovnega
imenovanja. Nastop mandata je predviden s 1. 1. 2018.
Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas.
Kandidat bo imenovan pod pogojem, da k njegovemu imenovanju poda soglasje Vlada Republike Slovenije.
Kandidati naj pošljejo svoje prijave, z dokazili o izpolnjevanju pogojev, na naslov: Nacionalni inštitut za
biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, s pripisom: “Za
razpis direktorja NIB”.
Rok za prijavo kandidatov je 30. 5. 2017.
Prijavljeni kandidati bodo o rezultatu razpisa obveščeni v roku 30 dni od objave razpisa.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Upravni odbor Nacionalnega inštituta za biologijo

Ob-2248/17
Na podlagi 35. in 42. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06
– ZJZP) Svet zavoda Splošne bolnišnice Izola razpisuje
prosto delovno mesto
strokovni direktor (M/Ž)
Pogoji za imenovanje na delovno mesto strokovni
direktor (M/Ž):
– univerzitetna izobrazba medicinske smeri,
– opravljena specializacija s področja dejavnosti
zavoda,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na delovnem
mestu zdravnik specialist,
– poleg slovenskega, znanje italijanskega jezika,
– znanje enega izmed svetovnih jezikov.
Strokovni direktor (M/Ž) bo imenovan za mandatno
dobo 4 let, pogodba o zaposlitvi se bo sklenila za določen čas, za obdobje izvrševanja funkcije strokovnega
direktorja (M/Ž). Kot obvezno prilogo k prijavi se od kandidatov/tk zahteva program strokovnega dela.
Kandidati/tke svoje prijave z življenjepisom, dokazili
o izpolnjevanju pogojev in programe strokovnega dela
pošljejo v 20 dneh po objavi razpisa na naslov: Splošna
bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola. Pisemsko ovojnico
se označi z oznako »razpis za delovno mesto strokovni
direktor (M/Ž)«. Izbrani kandidat/tka bo imenovan/a za
4-letno mandatno obdobje, delovno razmerje se sklene
za določen čas, za obdobje izvrševanja funkcije strokovnega direktorja. Prijavljeni kandidati/tke bodo obveščeni
o izbiri v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Svet zavoda Splošne bolnišnice Izola
Ob-2249/17
Svet
zavoda
Osnovne
šole
Prestranek,
Ulica 25. maja 14a, 6258 Prestranek, na podlagi sklepa
8. redne seje Sveta šole, z dne 16. 3. 2017, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne pogoje in posebne
pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela je 15. 11. 2017.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se
opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
o dosedanjih delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju s kratkim življenjepisom; program vodenja zavoda,
potrdilo sodišča o nekaznovanosti zaradi naklepnega

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost – potrdila ne smejo
biti starejša od 3 mesecev) pošljite v 8 delovnih dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne
šole Prestranek, Ulica 25. maja 14a, 6258 Prestranek,
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Prestranek
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Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba farmacevtske smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– specializacija iz oblikovanja zdravil ali druga
ustrezna specializacija.
Pisne prijave z dokazili naj kandidati pošljejo najkasneje v 5 dneh po objavi razpisa na naslov: Zavod
Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Ljubljana,
Šlajmerjeva 6, z obvezno oznako »Ne odpiraj! Razpis«
na ovojnici.
Upoštevane bodo samo popolne in pravilno označene vloge.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izboru prejeli v zakonitem roku.
Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino

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

Su KS 52/2017-2

Su KS 51/2017-2

Ob-2261/17
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica Slovenije
na predlog notarke Martine Kanalec iz Grosuplja razpisuje
eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Martini Kanalec iz Grosuplja
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni 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 notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, sprejema Notarska zbornica
Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. IZP1-243/17

Ob-2280/17

Na podlagi 25. člena Statuta Zavoda Republike
Slovenije za transfuzijsko medicino objavljamo prosto
delovno mesto javnega uslužbenca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi
E028951 vodja I

Ob-2290/17

Ob-2291/17

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi razpisuje

1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrožnem sodišču v Kopru
na kazenskem oddelku
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene
v 10. členu navedenega zakona.

na Okrajnem sodišču v Postojni
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto
na okrajnem sodišču (okrajni sodnik), določene v 9. členu navedenega zakona.

1 prosto mesto okrožnega sodnika
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Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi
Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za
sodniško mesto Sodnega sveta št. 4/15-13 z dne 1. 10.
2015, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
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Druge objave
Št. 430-0022/0023/2017

Ob-2265/17

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
in skladno z Letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto 2017, objavljamo
2. javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec je Občina Komenda, Zajčeva
cesta 23, tel. 01/72-47-400, faks 01/83-41-323, e-mail:
obcina@komenda.si.
2. Predmet prodaje so nezazidana stavbna zemljišča parc. št. 1420 (4000 m2), 1424 (2697 m2) in 1425
(7782 m2), vse k.o. 1906 Suhadole, ter parc. št. 1333/5
(752 m2), k.o. 1905 Moste.
Zemljišča v k.o. Suhadole so v območju opuščene
gramoznice, delno zasute z inertnimi odpadki. V postopku je zapiranje tega odlagališča in obstaja možnost,
da bo po končanju tega postopka za določen čas prepovedana gradnja na naštetih zemljiščih. Območje se
sicer ureja z Odlokom o OPPN območja 03 – gramoznica (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 09/09,
02/11) in je v postopku pogodbene komasacije, ki je
geodetsko končana. Po OPPN je na vseh naštetih parcelah v k.o. Suhadole možna (s potencialno omejitvijo,
kot je opisano zgoraj) gradnja objektov za razne poslovne dejavnosti. Skladno z overjeno pogodbo o komasaciji je Občina Komenda lastnica navedenih parcel
brez bremen. Vpis pogodbe o komasaciji v zemljiški
knjigi še ni končan, zato bo s kupci v 1. fazi podpisana
le predpogodba, takoj po realizaciji komasacijske pogodbe v zemljiški knjigi pa še kupoprodajna pogodba
z ZK dovolilom. Parcela 1425 je trenutno v najemu
(najemna pogodba se izteče februarja 2024), morebitni
kupec te parcele je dolžan prevzeti obveznosti iz najemne pogodbe ali se z najemnikom sporazumno dogovoriti za drugačno rešitev. Zemljišča so na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja delno že komunalno
urejena, v OPPN pa je načrtovana celovita komunalna
ureditev območja. Za gradnjo (dokončanje) infrastrukture bo s kupci predvidoma podpisana ustrezna pogodba
o opremljanju, po kateri bodo v zameno za plačilo komunalnega prispevka (brez minulih vlaganj) investitorji
(kupci) to infrastrukturo zgradili sami in jo po pridobitvi
uporabnega dovoljenja predali občini. Po predhodnem
dogovoru je možen ogled zemljišč in razpoložljive dokumentacije. Prodaja se vrši po načelu »videno – kupljeno«. Kasnejše reklamacije niso možne, niti ni možno
uveljavljanje morebitnih skritih napak.
Parcela 1333/5, k.o. Moste, se nahaja na zahodnem robu Poslovne cone Komenda, ki jo ureja Odlok
o lokacijskem načrtu območja 02 poslovno proizvodna
cona Ozka dela (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 07/04, 04/06, 10/06, 06/09, 01/14, 03/14,
08/16). Parcela je sicer opredeljena kot stavbno zemljišče (ŽE8, I), vendar po veljavnem lokacijskem načrtu na
njej gradnja stavb ni možna.
3. Izklicna cena znaša 51 €/m2 za zemljišča v k.o. Suhadole oziroma 60 €/m2 za parcelo v k.o. Moste. V ceno

niso vštete davščine, ki jih plača kupec. V cenah ni
vštet komunalni prispevek, ki ga bo investitor oziroma
kupec pred izdajo gradbenega dovoljenja predvidoma
poravnal na način, opisan v predhodni točki (slednje velja za parcele v k.o. Suhadole). Skupaj s ponudbo mora
kupec predložiti dokazilo o plačilu varščine v višini 10 %
ponujene cene. Varščina se šteje v kupnino, neuspešnim
kupcem pa se v petnajstih dneh po odpiranju ponudb
brezobrestno vrne. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena za m2 zemljišča, ki
pa ne more biti nižja od izklicne. Izklicna cena se lahko
dviga v intervalih po minimalno 1 €/m2. Ponudnik lahko
odda ponudbo za posamezno parcelo ali za več parcel.
Če bo več ponudnikov oddalo enakovredne ponudbe, bo
prodajalec z njimi izvedel dodatna pogajanja.
4. Pisne ponudbe v zapečateni ovojnici z oznako
ponudnika in pripisom »Ponudba nakup zemljišč – ne
odpiraj« se lahko oddajo do 2. 6. 2017 do 11. ure v tajništvu Občine Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda.
Če bo ponudba oddana po pošti, se za pravočasno šteje
ponudba s poštnim žigom najkasneje 1. 6. 2017. Ponudbe lahko posredujejo državljani RS in EU ter pravne
osebe s sedežem v RS in EU. Ponudba mora vsebovati
naslednje podatke in listine:
– naziv ponudnika (za fizične osebe: ime in priimek,
naslov stalnega bivališča, telefon, e-mail, EMŠO, DŠ
in TRR ter fotokopijo osebnega dokumenta; za pravne
osebe: naziv in sedež, telefon, e-mail, MŠ, DŠ in TRR ter
navedbo zakonitega zastopnika – podpisnika pogodbe),
– predmet ponudbe in ponujena cena (jasno mora
biti izraženo, za katere parcele ali dele parcel je kupec
zainteresiran in ponujena cena za 1 m2 zemljišča),
– pravne osebe priložijo največ mesec dni star izpis
iz sodnega/poslovnega registra, iz katerega je razvidno,
da imajo sedež v RS oziroma EU,
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list,
ki ga izda DURS,
– dokazilo o vplačilu varščine na TRR Občine Komenda, št. 01100-0100002366, z navedbo »Ponudba
za nakup zemljišč – varščina« (s plačilom varščine se
šteje, da ponudnik pristaja na vse pogoje, določene
v tem razpisu).
5. Ponudnik lahko ponudbo umakne ali dopolni
do roka za sprejem ponudbe. Če ponudnik ponudbo
umakne, se varščina ne vrne. Ponudniki nosijo stroške
priprave in oddaje ponudbe. Veljavnost ponudbe je vsaj
30 dni od roka za oddajo.
6. Javno odpiranje ponudb bo 2. 6. 2017 ob 12. uri
v prostorih Občine Komenda. Ponudbe se bodo obravnavale skladno s 37. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Prisotni predstavniki ponudnikov se morajo pred odpiranjem
ponudb izkazati z njegovim pooblastilom. Pravočasno
prispele ponudbe bo obravnavala komisija, ki jo bo
imenoval župan Občine Komenda. Komisija bo svoje
odločitve ponudnikom pisno sporočila v osmih dneh po
odpiranju.
7. Z izbranim ponudnikom bo v petnajstih dneh
po prejemu pisnega sporočila sklenjena predpogodba
(velja za parcele v k.o. Suhadole) oziroma prodajna pogodba (velja za parcelo v k.o. Moste). Celotna kupnina

Stran

1320 /

Št.

25 / 19. 5. 2017

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

se plača na prodajalčev TRR v tridesetih dneh po podpisu predpogodbe (velja za parcele v k.o. Suhadole)
oziroma pogodbe (velja za parcelo v k.o. Moste). Možno
je tudi obročno plačilo, vendar mora celotna kupnina biti
plačana do 31. 12. 2017, za neplačan del kupnine pa se
zaračunajo obresti (po stopnji za zamudne obresti). Kupljene nepremičnine se v zemljiško knjigo na ime kupca
lahko vpišejo šele po plačilu celotne kupnine, za neplačan del kupnine pa kupec zagotovi bančno garancijo. Če
ponudnik podpis pogodbe zavrne, se varščina ne vrača.
8. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi kupoprodajne predpogodbe oziroma pogodbe in lahko vse do podpisa brez odškodnine ali odškodninske odgovornosti
ustavi postopek prodaje nepremičnin. V tem primeru se
varščina brez obresti kupcem vrne v petnajstih dneh po
odločitvi o ustavitvi postopka, vendar najkasneje v tridesetih dneh po odpiranju ponudb.
9. Kupci lahko morebitna dodatna vprašanja v zvezi
z razpisom pošljejo na kupčev e-mail še pet dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Pisni odgovor lahko po
e-mailu pričakujejo naslednji delovni dan po zastavljenem vprašanju. Javni razpis se objavi v Uradnem listu
RS, na oglasni deski Občine Komenda ter na njenih
spletnih straneh.
Občina Komenda
Št. 3528-14/2017

Ob-2266/17

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8,
6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc (v nadaljevanju: Občina), na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14
– ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in
Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave 24/09, 13/11 in 4/12), razpisuje
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola
I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori:
a) Koprska ulica 34, v izmeri 18,4 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 123,93 EUR;
b) Muzčeva ulica 7, v izmeri 112,6 m2, z namembnostjo storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne
najemnine je 675,00 EUR;
c) Pittonijeva ulica 13, v izmeri 106,1 m2 (uporabne
površine 89,7 m2), z namembnostjo gostinske dejavnosti – bara. Izhodiščna cena mesečne najemnine je
887,26 EUR;
d) Manziolijev trg 2, v izmeri 57,7 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 468,58 EUR;
e) Ljubljanska ulica 28, v izmeri 19,3 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je
109,04 EUR;
f) Trubarjeva ulica 1, v izmeri 18,2 m2, z namembnostjo skladiščnega prostora. Izhodiščna cena mesečne
najemnine je 91,00 EUR.
Vsak posamezni predmet oddaje se odda v najem
za določen čas, in sicer za obdobje 1 leta od sklenitve
pogodbe, z možnostjo podaljšanja do 5 let.
Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje
se odda ponudba posebej.

II. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in
fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU in
EGP. Fizična oseba, ki še ni registrirana kot samostojni
podjetnik posameznik, mora ob prijavi na razpis zagotoviti, da bo izvajala dejavnost kot samostojni podjetnik
posameznik oziroma podati izjavo, da bo izbrani ponudnik po prejemu sklepa o izbiri, v roku 15 dni, registriral
ustrezno dejavnost.
2. Pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki,
ki imajo svoj sedež v drugi državi članici EU in EGP in
ne morejo pridobiti takih listin, kot javni razpis zahteva
od pravnih in fizičnih oseb – samostojnih podjetnikov, ki
imajo sedež v Republiki Sloveniji, lahko predložijo listine
od pristojnih organov in institucij v okviru pravne ureditve, ki po vsebini in namenu nadomeščajo listine ki jih
javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb – samostojnih podjetnikov, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.
Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje
podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponudbe;
– fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma
priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum
oddaje ponudbe; za fizične osebe pa fotokopija osebnega dokumenta;
– izjavo o poravnanih vseh obveznostih do Občine
Izola (Pristojni organ, Urad za upravljanje z občinskim
premoženjem Občine Izola, bo verodostojnost izjave
preveril v Službi za računovodstvo in finance neposredno pred sklenitvijo najemne pogodbe);
– za obstoječe uporabnike: potrdila o poravnanih
obratovalnih stroških (poraba el. energije, poraba vode,
komunalne storitve …);
– potrdilo Davčnega urada Republike Slovenije
o plačanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni
glede na dan oddaje ponudbe;
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev;
– dokazilo o vplačani varščini;
– podpisan osnutek najemne pogodbe (seznanjenost z vsebino pogodbe);
– opis programa oziroma dejavnosti, ki naj bi se
v poslovnem prostoru odvijala;
– dokazilo o finančni sposobnosti:
– za pravne osebe BON 1 (ali BON 1/P) s podatki
in kazalniki za leto 2016;
– za samostojne podjetnike posameznike:
BON 1/SP s podatki in kazalniki za leto 2016.
3. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje določene
v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Izbrani ponudnik si mora pred začetkom obratovanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito
obratovanje.
III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega poslovnega
prostora vključuje najem le-tega.
Izhodiščna cena v razpisnem postopku je določena na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca
gradbene stroke. V skladu z 2. točko 44. člena Zakona
o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 –
UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15) DDV
ni obračunan.
Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati
varščino v višini 3 izklicnih mesečnih najemnin na naslov: Občina Izola TRR. 01240-0100006381, s pripisom
»vplačilo varščine« in nepremičnino na katero se varščina nanaša«. Vplačana varščina se bo pri izbranem
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ponudniku – najemniku koristila za plačilo morebitnih
neplačanih obratovalnih in drugih stroškov ali najemnin,
ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri.
V primeru, da izbrani najemnik odstopi od najema ali
v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe, varščina zapade v korist Občine Izola. V kolikor so ob
prenehanju najemnega razmerja poravnane vse najemnine, obratovalni in drugi stroški, se vplačana varščina
najemniku vrne.
Najemnina za poslovni prostor se poravna v 8 dneh
po izstavitvi računa na namenski račun Občine Izola.
Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna najemnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto.
Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi stroški obratovanja (poraba električne
energije, poraba vode, telefonski stroški odvoz smeti,
stroški ogrevanja in hlajenja, stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, stroški rednega vzdrževanja, stroški
zavarovanja in drugi stroški, povezani s poslovnim prostorom) so breme najemnika. Zavarovalne police, ki jih
sklepa najemnik, morajo biti vinkulirane v korist Občine.
IV. Merila za ocenitev ponudb
Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama ponudnikov so:
MERILA
1 Kvaliteta in zanimivost programa
2 Višina ponujene najemnine:
– najemnina je višja od izhodiščne – vsakih
20 EUR = 1 točka
– najemnina je enaka izhodiščni = 0 točk
3 do 6 mesecev – izkušenj in pozitivno
poslovanje
4 od 6 mesecev do 1 leta – izkušenj in
pozitivno poslovanje
5 od 1 do 3 leta – izkušenj in pozitivno
poslovanje
6 3 leta in več – izkušenj in pozitivno
poslovanje

Možne
točke
do 20

0
10
20
30

Poslovni prostor se odda ponudniku z največjim
številom zbranih točk. Izbranih bo toliko ponudnikov,
kolikor je poslovnih prostorov. V primeru, da dva ali več
ponudnikov doseže isto število točk, se bodo z njimi
opravila pogajanja.
V. Navodila za pripravo prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Prijava
mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili.
Prijave pod izhodiščno mesečno najemnino, nepopolne prijave in prijave ponudnikov, ki imajo do Občine
Izola neporavnane obveznosti, ne bodo upoštevane. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva
zaključka razpisnega roka.
VI. Rok in način predložitve prijav
Predlagatelji morajo prijavo oddati bodisi po pošti
kot priporočeno pošiljko najpozneje do 5. 6. 2017 (datum
poštnega žiga) na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola ali pa jo osebno dostaviti v času uradnih ur
v sprejemno pisarno Občine Izola, Sončno nabrežje 8,
Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »javni razpis – ne odpiraj, ponudba za poslovni prostor pod
oznako a), b), c), d), e), f) (ustrezno obkroži)«, z navedbo
poslovnega prostora, za katerega kandidirajo. Na hrbtni
strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.

Št.

25 / 19. 5. 2017 /

Stran

1321

Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo
izločene in po končanem postopku odpiranja prijav neodprte vrnjene prijavitelju.
VII. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo
obravnavala komisija za oddajo nepremičnega premoženja v najem, imenovana s sklepom župana
št. 011-10/2015 z dne 3. 2. 2015.
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 7. 6.
2017 od 15. ure dalje v sejni sobi v pritličju na naslovu
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe se bodo odpirale in obravnavale po vrstnem redu, po katerem so
bile predložene. Na odpiranju ponudb bo strokovna komisija ugotavljala popolnost le-teh glede na zahtevana
dokazila. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
VIII. Izid razpisa
Pristojni organ, Urad za upravljanje z občinskim
premoženjem, po prejemu zapisnika komisije, izda sklepe o izboru najemnikov, ki ga vroči vsem ponudnikom.
Ponudniki bodo s sklepom o izbiri obveščeni najkasneje
v roku pet dni po izdelavi prednostnega seznama.
Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene najemne pogodbe najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku,
bo Občina sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom. Najemna pogodba bo sklenjena v obliki
notarskega zapisa, in sicer za določen čas 1 leta od
sklenitve pogodbe, z možnostjo podaljšanja do 5 let.
Stroške notarskega zapisa plača najemnik.
IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina Izola si pridržuje pravico, da, ne glede na
ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase in/ali za kogarkoli:
– kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne varščina,
– kot najugodnejšega ponudnika po Javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov,
– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne
pogodbe v prilogi Javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga Javnega razpisa, namesto prejšnjega,
– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede
dodatna pogajanja.
O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti
ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb.
Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do
izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani
Občine Izola, www.izola.si. Zainteresirani ponudniki jo
lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni
Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo
zainteresirani v času uradnih ur po tel. 05/66-00-232
– Stefanija Rajčić Sedlarević ali na 05/66-00-100 (centrala – vodja Urada za upravljanje z občinskim premoženjem).
Občina Izola – Comune di Isola
Št. 430-0007/2016-3

Ob-2268/17

Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55,
3332 Rečica ob Savinji, objavlja na osnovi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) ter sklepa 16. redne seje
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Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji z dne 28. 3.
2017, št. sklepa 13.1
javno zbiranje ponudb
za prodajo nedokončanega stanovanja
na parc. št. *33/1 v k.o. 921-Rečica ob Savinji
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55,
3332 Rečica ob Savinji, tel. 03/839-18-30, e-mail: tajnistvo@obcina-recica.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
Stanovanjski prostor v III. etaži, v stavbi št. 310,
v izmeri 149,60 m2, na naslovu Rečica ob Savinji 61,
3332 Rečica ob Savinji, na parc. št. *33/1 k.o. 921-Rečica ob Savinji, ki še ni vpisano v etažno lastnino, po
elaboratu Desanke Ramšak z dne 28. 10. 2016 pa bo
imel predviden ID znak 921-310-3. Prostor je v podaljšani III. gradbeni fazi. Možno ga je uporabiti za izvedbo
enega ali dveh stanovanj poljubnih velikosti. Stavba je
obnovljena v letih 2015–2016. Obnova je celovita in
vključuje strojne in elektro instalacije, fasado, stavbno
pohištvo, ostrešje in streho ter izolacije. V neposredni
bližini sta zagotovljeni dve parkirni mesti za osebna
vozila.
K stanovanju pripada tudi sorazmerni del oziroma
pravica uporabe stopnišča in kotlovnice.
Predmet prodaje je bremen prost.
Pri parc. št. *33/1 k.o. 921-Rečica ob Savinji je vpisana služnostna pravica izgradnje in vzdrževanja, obnove cestnega ter vodovodnega omrežja, v korist Občine
Rečica ob Savinji, ID omejitve 14396857.
Izhodiščna cena je 367,65 EUR/m2, brez davka.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja stanovanja.
IV. Pogoji prodaje:
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku
podajo pravilne ponudbe.
2. Nakup se vrši po načelu videno-kupljeno.
3. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja
ponudb plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene,
torej 5.500,00 €, na transakcijski račun Občine Rečica
ob Savinji, št. SI56 0140 9010 0020 992 pri UJP Žalec.
Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina
brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se
varščina vračuna v kupnino.
4. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje
sestavine:
– podatke o kupcu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe;
– višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izklicne;
– dokazilo o vplačani varščini;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za
fizične osebe, izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki
ne sme biti starejši od 30 dni;
– davčno številko oziroma ID številko za DDV;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse razpisne
pogoje;
– številko računa ponudnika za vrnitev plačane varščine.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj
navedene sestavine.
5. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve
prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom.
V. Postopek zbiranja ponudb in kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika
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Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki
je predmet razpisa, oziroma v primeru, da bo ponudnik
samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni in
izpolnjuje vse pogoje prodaje. Kolikor bo med prejetimi
ponudbami več najugodnejših ponudnikov, lahko Komisija za oceno ponudb:
– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji
nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma
odpiranja ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo odločila Komisija za oceno ponudb. Odločitev komisije je
dokončna.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba
v 15 dneh po dokončnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v navedenem roku
ne podpiše pogodbe, prodajalec zadrži varščino in se
šteje, da je kupec odstopil od pogodbe.
Celotno kupnino mora izbrani ponudnik oziroma
kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe na TRR
Občine Rečica ob Savinji, št. SI56 0140 9010 0020 992
pri UJP Žalec. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na
način in v roku določenem v pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto brez izvedbe posebnega postopka.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov bo Občina Rečica ob Savinji kupcu izročila originalni izvod prodajne pogodbe sposoben za vpis lastninske
pravice v zemljiško knjigo na ime izbranega ponudnika.
Davek, stroški sestave in notarske overitve pogodbe, stroški izvedbe pogodbe v zemljiško knjigo in ostali
stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastninske pravice
bremenijo kupca.
VI. Ostale določbe
Prodajalec si pridržuje pravico, da z nobenim od
ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe.
Občina Rečica ob Savinji lahko brez kakršnekoli
odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla
prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to
navedla razloge.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe
o prodaji nepremičnin.
VII. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina
Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica
ob Savinji, z oznako »Ponudba za nakup stanovanja
v k.o. 921-Rečica ob Savinji – ne odpiraj«. Na ovojnici
mora biti naveden naslov oziroma ime ponudnika.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do vključno dne 5. 6. 2017
do 12. ure.
Javno odpiranje ponudb bo dne 5. 6. 2017 ob
13.30, v prostorih Občine Rečica ob Savinji 55, 3332
Rečica ob Savinji. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati
z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom
ponudnika.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti
dobijo na tel. 03/839-18-30. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Oglas je objavljen tudi na
spletni strani: http://www.obcina-recica.si/.
Občina Rečica ob Savinji
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Ob-2267/17
Univerza v Ljub
ljani, Fakulteta za strojništvo,
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, na podlagi določb Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami,
popravki in dopolnitvami) in določb Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11 s spremembami, popravki in
dopolnitvami) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem poslovnega prostora
za opravljanje gostinskih storitev na Fakulteti
za strojništvo – Ljubljana
I. Splošno
Lastnik prostorov, ki se oddajajo v najem, je Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva
cesta 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: najemodajalec).
Javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu
RS in na spletni strani fakultete http://www.fs.uni-lj.si/,
kjer je dostopna tudi predmetna razpisna dokumentacija.
Zainteresirani ponudniki lahko posredujejo pisna
vprašanja na e-naslov: dekanat@fs.uni-lj.si.
Najemodajalec bo objavljal odgovore na vprašanja
zainteresiranih ponudnikov na svoji spletni strani najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo ponudb.
Odgovorna oseba naročnika za izvedbo razpisa je
doc. dr. Tone Češnovar, tel. 01/47-71-143.
II. Predmet oddaje v najem
Predmet oddaje v najem so delovni prostori v izmeri
298 m² v stavbi na Aškerčevi cesti 6, 1000 Ljubljana, ki
stoji na parcelah št. 21/1 k.o. 1721_01 Gradišče I.
V naravi navedeni prostori predstavljajo razdelilnico hrane v 7. nadstropju zgradbe (kuhinja s tehnološko opremo ter opremljena jedilnica) v obsegu 298 m²,
ki predstavlja 3,118 % od skupne površine stavbe in jo
sestavljajo naslednji prostori:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Prostor
JEDILNICA
KUHINJA
SHRAMBA
HLADILNA KOMORA
ZMRZOVALNA KOMORA
PREDPROSTOR
ORGANSKI ODPADKI
GARDEROBA
WC
PRHA
ODPRTA TERASA
JEDILNICA – ZIMSKI VRT V.
JEDILNICA – ZIMSKI VRT M.
SKUPAJ

Površina [m2]
48,82
70,19
3,19
7,10
3,29
2,28
2,16
8,92
1,38
2,14
36,33
80,40
31,80
298,00

Razporeditev prostorov je razvidna iz priloženega
tlorisa prostorov. Prostori so trenutno v fazi gradbene
obnove in bodo opremljeni, kot izhaja iz priloženega seznama opreme. Eventualno manjkajočo opremo, ki je
potrebna za pripravo (termično obdelavo) sveže hrane
v prostorih najemodajalca in razdelitev hrane mora zagotoviti ponudnik, kot na primer: aparat za pripravo kave,
mlinček za kavo z dozatorjem, hladilna omara za brezalkoholne pijače s steklenimi vrati, zamrzovalna omara za
sladoled, jedilne servise in pribore, plandnje, kozarce ...
Prostori se oddajajo izključno za namen izvajanja
gostinske dejavnosti – zagotavljanje prehrane za zapo-
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slene pri najemodajalcu in študente. Ocenjuje se, da je
v času izvajanja pedagoškega procesa v objektu dnevno
prisotnih cca 250 zaposlenih in 1.250 študentov.
Prostori se oddajo v najem po načelu videno – najeto.
Ogled prostorov za zainteresirane ponudnike se bo
opravil 1. 6. 2017 ob 11. uri. V kolikor se zainteresirani
ponudnik iz utemeljenih razlogov, katere utemeljenost
bo presojal najemodajalec od primera do primera posebej, ogleda na predpisan termin ne bo mogel udeležiti, bo najemodajalec v izrednih primerih dogovoril
dodatni termin ogleda prostorov. V zvezi z možnostjo
določitve dodatnega termina ogleda naj zainteresirani
ponudnik najemodajalca kontaktira na e-naslov: dekanat@fs.uni-lj.si.
III. Višina najemnine
Najemnina bo določena na podlagi ponudbe ponudnika, ki bo kot najugodnejši izbran v postopku javnega zbiranja ponudb in v skladu z določili tega javnega
razpisa.
Ponujena najemnina ne sme biti nižja od izhodiščne
mesečne najemnine ocenjene s strani pooblaščenega
sodnega cenilca, ki za skupno površino 298 m² prostorov znaša 5,9 EUR brez DDV/m² oziroma 1.758,2 EUR
brez DDV. Od ponudnikov se pričakuje, da bodo ponudili
višjo najemnino od zneska izhodiščne najemnine.
V najemnino je všteta souporaba prostora hodnika
v 7. nad., ki ga najemnik lahko uporablja za dostop do
prostorov najema. Najemnik je za razpisano dejavnost
dolžan kriti tekoče obratovalne stroške (voda, elektrika,
plin, ogrevanje, telefon, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške sanitarnih pregledov, dezinfekcije in deratizacije ter druge stroške v zvezi z obratovanjem).
Ponudnik je v lastni režiji dolžan zagotoviti čiščenja
jedilnice, stopnišča in dvigala ter odvoz smeti, ali za to
najeti pooblaščenega izvajalca, ki ga plačuje neposredno.
Naročnik bo obračunal dejansko mesečno porabo
električne energije, vode in plina po stanju na odštevalnem števcu oziroma odjemnem mestu za plin, ostale
stroške pa v % površine objekta najema.
Znesek najemnine, povečan za davek na dodano
vrednost, zapade v plačilo vsakega 5. dne v mesecu za
pretekli mesec. Mesečni znesek najemnin se vsakega
1. januarja uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin
v preteklem letu.
IV. Začetek in čas trajanja najema: najemno razmerje bo pričelo, ko bo najemodajalec zagotovil materialne pogoje za izvajanje razpisane dejavnosti, in
sicer predvidoma do 4. 9. 2017. Najemna pogodba se
sklene za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja po eno leto.
V. Obveznosti najemnika
Najemnik mora izpolnjevati vse veljavne predpise,
ki so zahtevani za opravljanje dejavnosti.
Najemnik je dolžan sam in na svoje stroške (na
podlagi priložene pogodbe) pridobiti potrebna upravna
dovoljenja za izvajanje razpisane dejavnosti – nudenja
prehrane in druga dovoljenja, če so le-ta potrebna).
Najemodajalec lahko kadarkoli ter brez časovnih in
prostorskih omejitev uporablja prostore št. 1, 11, 12 in
13 za izvajanje svoje lastne dejavnosti in za promocijske
aktivnosti, če najemnika obvesti o uporabi prostora najmanj 7 dni pred nameravanim dogodkom. Za čas, ko najemnik med svojim rednim obratovalnim časom (od 7. do
15. ure) teh prostorov ne more uporabljati, se mesečni
znesek najemnine zmanjša za 5 % mesečne najemnine
za vsak dopolnjen dan nemožnosti uporabe, vendar pa
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najemnik za čas neizvajanja dejavnosti ni upravičen do
nobene odškodnine.
Prostori št. 11, 12 in 13 morajo biti izven urnika
delovanja restavracije na razpolago študentom in zaposlenim.
Najemnik je dolžan zagotoviti čiščenje prostorov iz
II. točke in na lastne stroške poskrbeti za odvoz vseh
odpadkov, ki nastanejo pri njegovem obratovanju v prostorih najemodajalca, vključno z odvozom organskih
odpadkov in odpadnih olj.
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko v času trajanja najemne pogodbe kadarkoli preverja najemnika,
ali izpolnjuje pogoje razpisa. Neizpolnjevanje razpisnih
pogojev lahko predstavlja vzrok za pogodbeno kazen ali
razlog za prekinitev pogodbe.
Najemnik mora ob predhodnem soglasju najemodajalca za izvajanje razpisne dejavnosti na lastne stroške zagotoviti manjkajočo potrebno opremo primerne
kakovosti.
Najemnik se zavezuje:
– da bo v najetih prostorih potekala priprava in delitev sveže termično obdelane kakovostne hrane;
– da bo za izvajanje predhodne alineje na svoje
stroške zagotovil ustrezno manjkajočo opremo primerne
kakovosti;
– da bo poleg hrane nudil tudi hladne in tople napitke (voda, sok, kava, čaj in ostale brezalkoholne pijače);
– da bo potekala izdaja hrane in napitkov vsak delavnik od 7. do 15. ure (redni obratovalni čas), po posebnem predhodnem dogovoru z vodstvom najemodajalca
pa tudi izven navedenih ur in ob dela prostih dnevih ter
za izvedbo posebnih dogodkov najemodajalca;
– da bo nudil malice od 10. do 15. ure in kosila od
11. do 15. ure;
– da bodo v okviru malic (enolončnica, solata oziroma sladica) in kosil (juha, glavna jed s prilogo, solata
ali sladica) dnevno na voljo vsaj pet različnih menijev
(vključno z vegetarijanskim in brezmesnim menijem);
– da bo poleg dnevnih menijev nudil tudi sladice,
sendviče in solato iz solatnega bifeja;
– da bodo porcije malic in kosil ustrezne količine
in visoke kakovosti v skladu s »Smernicami zdravega
prehranjevanja za študente z jedilniki 2008«;
– da bo nudil najmanj 2 dcl brezplačne pitne vode
ali brezalkoholne pijače ali toplega napitka ob vsakem
študentskem kosilu;
– da bo imel zaposlene usposobljene delavce v zadostnem številu, da bo lahko le-ti hitro in kvalitetno zagotavljali pripravo in izdajo hrane;
– da bo zagotovil študentske bone na lokaciji najemodajalca najkasneje do 1. 1. 2018 in ustrezno opremo
za plačilo s študentskimi boni;
– da bo zagotovil na lastne stroške čiščenje najetih
prostorov in prostorov v souporabi;
– da bo plačeval vse obveznosti do najemodajalca
in drugih dobaviteljev v dogovorjenih rokih na dogovorjen način;
– da imajo vsi zaposleni, ki bodo pri naročniku izvajali predmet javnega razpisa po postopku javnega zbiranja ponudb, opravljen živilski pregled in tečaj HACCP.
Informativni cenik hrane in pijače, ki ga mora ponudnik priložiti k svoji ponudbi, zavezuje ponudnika v celoti, v primeru sklenitve najemne pogodbe pa postane
priloga in sestavni del najemne pogodbe, razen, če
bi se najemodajalec in najemnik sporazumno drugače
dogovorila.
Najemnik mora organizirati delo na izdajni liniji hrane in pijače tako, da bo zagotovil čim boljšo pretočnost
gostov. V ta namen mora rednim strankam omogočiti
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brezgotovinsko plačevanje s plačilnimi karticami. Najdaljši dopustni čas čakanja gosta od postavitve v vrsto
do zaključenega plačila je 10 minut.
Najemnik zagotavlja, da bo dejavnost v najetih prostorih opravljal kvalitetno. V ta namen bo najemodajalec
izvajal redne ankete med zaposlenimi glede kakovosti
hrane in postrežbe. Poleg tega bo najemodajalec tudi
vzpostavil spletno knjigo pritožb in pohval za najemnikove storitve. Najemodajalec lahko dnevno kadarkoli
preverja kakovost priprave hrane v najeti kuhinji.
Najemnik se zaveže za vsak dan, ko ne bo izpolnil
pogodbenih obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje
gostinske dejavnosti v najetih prostorih, plačati pogodbeno kazen v višini 50,00 EUR.
Najemnik se obvezuje, da bo ravnal z opremo in
prostori kot skrben gospodar in bo skrbel za vsa tekoča
dovoljenja v zvezi z obratovanjem prostorov, da bo sproti
skrbel za čistočo prostorov, ki jih najema in souporablja,
prav tako bo skrbel za vso potrebno dokumentacijo vseh
redno in začasno zaposlenih delavcev.
Najemnik ne sme uporabljati najetih prostorov za
izvajanje lastne gostinske dejavnosti (tj. nudenje gostinskih storitev osebam, ki niso študenti, zaposleni ali
zunanji obiskovalci najemodajalca) brez predhodnega
pisnega soglasja najemodajalca. Najemnik ne sme oddati prostorov v podnajem brez izrecnega predhodnega
pisnega soglasja najemodajalca.
Vse bistvene obveznosti najemnika so opredeljene
v priloženem vzorcu najemne pogodbe in se z oddajo
ponudbe ponudnika v predmetnem postopku javnega
zbiranja ponudb šteje, da so ponudniku v celoti znane.
VI. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– ponudnik mora imeti veljavno registracijo in vsa
potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v postopku prisilnega prenehanja, oziroma z njegovimi posli iz drugih razlogov
upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je
v kateremkoli podobnem položaju;
– ponudnik mora zagotavljati delitev in pripravo (termično obdelavo) sveže hrane na lokaciji najemodajalca,
ki mora obsegati:
– malico (enolončnica s solato ali sladico),
– najmanj pet menijev kosil dnevno, od tega en
vegetarijanski in en brezmesni meni,
– obvezna sestavina menija kosila je: juha, glavna jed s prilogo, 150 g solate ali sladica, prilogo je možno nadomestiti s 150 g solate,
– vsaj dvakrat na teden mora biti ponujena morska hrana ali ribe,
– poleg običajnih prilog (krompir, riž, testenine …) mora nuditi tudi prilogo iz polnozrnatih žitaric
(npr. ajda, pira, rž, kvinoja, neglazirani riž …) in vsak
dan različno zelenjavno prilogo (npr. kuhana ali pražena
mešana zelenjava, cvetača, brokoli …),
– en meni a la carte,
– solatni krožnik se ne šteje kot glavna jed,
– nuditi pa mora tudi sladice, sendviče, solato iz
solatnega bifeja ter napitke;
– cena kosila za zaposlene ne sme presegati
5,50 EUR z vključenim DDV;
– cena malice za zaposlene ne sme presegati
4,00 EUR z vključenim DDV;
– cena študentskega kosila s subvencijo ne sme
presegati 6,00 EUR z vključenim DDV;
– ponudnik mora biti pri Ministrstvu za delo, družino
in socialne zadeve registriran ponudnik subvencionirane
študentske prehrane do konca l. 2017;
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– ponudnik mora predložiti obvezno tri reference,
vsaka referenca mora izkazovati, da ponudnik že kvalitetno izvaja ali je izvedel pripravo termično obdelane
hrane na najmanj treh različnih javnih zavodih v obsegu
najmanj 200 toplih obrokov (kosil ali malic) dnevno v zadnjih treh letih, šteto od dneva, določenega za oddajo
ponudb;
– dokazilo o finančni sposobnosti: BON-1P ali
BON-1SP, ki nista starejša od 30 dni od dneva, določenega za javno odpiranje ponudb, pri čemer ponudnik
v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi, na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti in bonitetna ocena po metodologiji AJPES najmanj
SB5. Ponudbe ponudnikov z bonitetno oceno SB6 do
SB10 bodo kot nepravilne izločene iz postopka javnega
zbiranja ponudb;
– ponudnik mora priložiti potrdilo banke oziroma
bank (za vsak odprt TRR), da v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega računa;
– ponudnik mora priložiti potrdilo FURS, da ima
poravnane vse davke in prispevke;
– ponudnik mora priložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje RS o nekaznovanosti odgovorne osebe ponudnika;
– ponudnik mora priložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje RS, da mu v zadnjih petih letih ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem;
– podpisano izjavo o informacijah o izpolnjevanju
pogojev po ZJN-3 (Obr-3);
– ponudnik mora na TRR najemodajalca
št. 01100-6030707507 vplačati varščino v višini treh
mesečnih izklicnih najemnin, tj. v višini 5.274,60 EUR
brez vključenega DDV in predložiti dokazilo o plačilu
varščine. Pri plačilu se navede sklic SI 00 999;
– ponudnik mora k ponudbeni dokumentaciji priložiti tudi na vsaki strani parafiran podpisan in žigosan
vzorec najemne pogodbe;
– izbrani ponudnik mora do sklenitve pogodbe predložiti zavarovalno polico o odgovornosti izvajalca
– proizvajalčevo odgovornost za izdelke in odgovornost
za posebne primere (npr. zastrupitev s hrano) za ime
in lokacijo naročnika. V primeru, da izbrani ponudnik
ne predloži zavarovanja se ocenjuje, da odstopa od
pogodbe in v posledici lahko naročnik izbere drugega
najbolj ugodnega ponudnika.
VII. Sestavni deli ponudbene dokumentacije
Ponudba mora vsebovati predvsem: podatke o ponudniku, višino ponujene najemnine (v EUR brez DDV),
višino ponujene cene kosila (v EUR z vključenim DDV)
in cene malice za zaposlene (v EUR z vključenim DDV)
ter kosila za študente (v EUR z vključenim DDV), navedbo bonitetne ocene ponudnika, čas veljavnosti ponudbe
ter izjavo ponudnika, da v celoti sprejema vse pogoje iz
te razpisne dokumentacije in se v celoti strinja z vsebino
priloženega vzorca najemne pogodbe.
Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku
in podana na obrazcih, ki so sestavni del te razpisne
dokumentacije. Vse cene morajo biti v EVRIH.
Ponudba se bo štela za dopustno, če bo ponudnik
ponudbo oddal na priloženih obrazcih in zraven priložil
vse sledeče dokumente, potrdila oziroma dokazila:
1. izpis iz poslovnega/sodnega registra,
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
3. dokazilo, da zoper ponudnika ni bil uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
4. dokazilo, da je ponudnik registriran za nudenje
subvencionirane študentske prehrane do konca l. 2017,
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5. potrdilo o bonitetnem razredu, v katerega je ponudnik uvrščen po metodologiji AJPES,
6. potrdilo banke oziroma bank (za vsak odprt
TRR), da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega računa,
7. potrdilo Davčne uprave RS, da ima ponudnik
poravnane vse davke in prispevke,
8. potrdilo Ministrstva za pravosodje RS o nekaznovanosti odgovorne osebe ponudnika,
9. potrdilo Ministrstva za pravosodje RS, da ponudniku v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano s poslovanjem ponudnika,
10. dokazilo o plačilu varščine v znesku treh mesečnih izklicnih najemnin na TRR najemodajalca,
11. podpisan in žigosan vzorec najemne pogodbe
iz razpisne dokumentacije, parafiran na vsaki strani
posebej,
12. informativni cenik hrane in pijače s podpisom in
žigom odgovorne osebe ponudnika.
Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del ponudbe in ne izvirajo od ponudnika, morajo biti predloženi
v izvirniku ali overjenem prepisu. Predložena dokazila
in potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma
javnega odpiranja ponudb.
Ponudnik, ki odda ponudbo, ki vsebuje vse potrebne sestavine, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, lahko
tako ponudbo dopolni najkasneje do javnega odpiranja
ponudb.
Ponudba mora biti veljavna še najmanj 60 dni po izteku roka za oddajo ponudb. Ponudba, ki bi veljala krajši
čas ali do preklica, bo izločena iz nadaljnjega postopka
javnega zbiranja ponudb.
VIII. Rok in način oddaje ponudbe
Obravnavale se bodo vse ponudbe, ki bodo prispele do vključno 5. 6. 2017 najkasneje do 10. ure na
naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo,
Dekanat, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana.
Na ovojnici mora biti napisano: Ne odpiraj – ponudba za najem poslovnega prostora. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naveden naziv in točni polni naslov
pošiljatelja.
Odpiranje ponudb bo javno 5. 6. 2017 ob
11. uri v dekanatu Fakultete za strojništvo, Aškerčeva
cesta 6, Ljubljana. Udeležba ponudnikov ni obvezna.
Prisotni predstavniki ponudnikov se morajo za veljavno
sodelovanje na javnem odpiranju ponudb izkazati s pisnim pooblastilom.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe), ali pravočasne ponudbe, ki bodo
nedopustne, bodo izločene iz postopka javnega zbiranja
ponudb in se ne bodo obravnavale.
IX. Varščina
V dokaz resnosti ponudbe mora ponudnik pred predložitvijo ponudbene dokumentacije vplačati varščino v višini treh mesečnih izklicnih najemnin,
tj. v višini 5.274,60 EUR brez vključenega DDV na
TRR najemodajalca št. 01100-6030707507 z navedbo:
»plačilo varščine za najem«. Pri plačilu se navede sklic
SI 00 999. Ponudnik mora tudi predložiti potrdilo o vplačilu predmetne varščine.
Znesek varščine se ne obrestuje.
Če ponudnik umakne vloženo ponudbo, najemodajalec zadrži njegovo varščino.
Neizbranim in izločenim ponudnikom (nepravočasne ali nepopolne ponudbe) bo vplačana varščina neobrestovana vrnjena najkasneje v enem mesecu po
pravnomočnosti odločitve o izboru najugodnejšega ponudnika.
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Varščina izbranega ponudnika, s katerim bo sklenjena najemna pogodba v neposredno izvršljivem notarskem zapisu, se bo upoštevala kot garancija za pravočasno in pravilno izpolnitev obveznosti najemnika iz
najemne pogodbe.
Plačana varščina se bo izbranemu ponudniku, brez
obresti, poračunala ob prenehanju najemne pogodbe za
eventualno nastalo škodo na opremi in nepremičninah,
ki niso posledica normalne uporabe ter za neplačano
najemnino.
X. Kriteriji in postopek ocenjevanja ponudb
Predmet ocenjevanja in izbire bodo le dopustne
ponudbe, ki jih bodo predložili ponudniki, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz tega razpisa.
Končna izbira ponudnika bo izvedena na podlagi
meril in točkovanja, kot sledi:
T =(10 * (5,5 – K)) + (10 * (4,0 – M)) + (10 * (6,0 –
Š)) + (0,005 * (N – 1.758,8)) + (B*1,5)
Pri čemer posamezne črke pomenijo:
T = število doseženih točk,
K = cena kosila za zaposlene v EUR z vključenim
DDV,
M = cena malice za zaposlene v EUR z vključenim
DDV,
Š = cena študentskega kosila s subvencijo v EUR
z vključenim DDV,
N = višina ponujene mesečne najemnine v EUR
brez DDV,
B = točke bonitetne ocene po metodologiji AJPES
(SB1=4, SB2=3, SB3=2, SB4=1, SB5=0).
Po eno točko prinese:
– vsakih 10 centov nižja cena obroka glede na najvišjo dopustno ceno,
– vsakih 200 evrov pribitka pri mesečni najemnini
(brez DDV), glede na najnižjo sprejemljivo mesečno
najemnino.
Izbran bo tisti ponudnik, ki bo prejel največje število
točk (T). Če bosta dva ponudnika prejela enako število
točk, bo izbran ponudnik, ki bo ponudil višjo mesečno
najemnino.
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XI. Izbira ponudnika in morebitna dodatna pogajanja
Najemodajalec si pridržuje pravico do dodatnih pogajanj o višini najemnine v primeru, da bi dva ponudnika
(ali več) prejela največje število točk in ponudila enako
visoko najemnino.
Najemodajalec si pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli posledic zase ne izbere nobenega ponudnika.
Ponudniki v celoti nosijo stroške priprave ter izdelave ponudbe in v primeru ne izbire ali razveljavitve razpisa niso upravičeni do kakršnekoli odškodnine.
O odločitvi najemodajalca glede izbire ponudnika
bodo ponudniki pisno obveščeni.
XII. Sklenitev najemne pogodbe
Izbrani ponudnik mora najpozneje v petnajstih dneh
od prejema obvestila o izbiri skleniti z najemodajalcem
najemno pogodbo v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Stroške notarskega zapisa plača najemnik.
Če izbrani ponudnik tega ne stori v navedenem
roku, lahko najemodajalec po lastni presoji podaljša
rok za sklenitev pogodbe v notarskem zapisu, vendar
ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino.
Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v notarskem
zapisu niti v podaljšanem roku, najemodajalec zadrži
njegovo varščino.
Če iz kateregakoli razloga v predvidenem (ali podaljšanem) roku ne bi bila sklenjena najemna pogodba
v obliki notarskega zapisa z najbolje ocenjenim ponudnikom, se lahko opravijo pogajanja in sklene najemna
pogodba s ponudnikom, ki je naslednji najugodnejši po
številu doseženih točk.
XIII. Priloge k razpisni dokumentaciji
1. Zahtevani obrazci za izdelavo ponudbe s specifikacijo obveznih prilog k ponudbi
2. Vzorec najemne pogodbe
3. Tloris prostorov
4. Seznam opreme v prostorih
Vse priloge iz te razpisne dokumentacije so njen
sestavni del.
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
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Evidence sindikatov
Št. 101-27/2017-4

Ob-1958/17

Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center, z dnem
7. 4. 2017 sprejme v hrambo statut z nazivom »Pravila
SVIZ MGL« in ga vpiše v evidenco statutov sindikatov,
pod zaporedno številko 365 za sindikat z imenom: SVIZ
Mestno gledališče Ljubljansko – MGL, kratico: SVIZ
MGL in sedežem: Čopova 14, Ljubljana.
Št. 101-1/2017

Ob-2079/17

Pravila Sindikata KNSS neodvisnost, Sindikata
podjetja YDRIA MOTORS, ki so bila vpisana v evidenci
statutov sindikatov pri Upravni enoti Cerknica pod zaporedno številko 47 dne 23. 2. 2004, se prenehajo hraniti in
se izbrišejo iz evidence z dnem dokončnosti te odločbe.
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Objave sodišč

Izvršbe
I 54/2016

Os-1726/17

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na
Jesenicah, opr. št. I 54/2016 z dne 17. 2. 2016, ki
je 15. 3. 2016 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Simona Jovića, opr. št.
IZV 549/2016 z dne 8. 12. 2016, bila nepremičnina,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 1,
št. stavbe 2769, k.o. 2175 Jesenice, v površini 58,6 m2,
na naslovu Cesta v Rovte 5, Jesenice, last dolžnika
Edina Gerziča, zarubljena v korist upnika ENOS, oskrba
s toplo vodo, paro, elektriko in plinom, d.d., Cesta železarjev 8, Jesenice, zaradi izterjave 829,07 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 13. 3. 2017
VL 92853/2010

Os-2163/17

V izvršilni zadevi upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, zoper dolžnika Mirko Vazovec, Strossmayerjeva 10, Maribor, zaradi izterjave
133,35 EUR s pp, se na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 92853/2010 z dne
7. 7. 2010, v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. VL 92853/2010 z dne 24. 2. 2017, zarubi
nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo: garsonjera v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Strossmayerjeva ulica 10, Maribor, v izmeri 26,40 m2, stoječe
na parc. št. 1532, k.o. 657 Maribor-Grad, ki je v katastru
vpisana kot posamezni del stavbe št. 2, številka stanovanja 7, številka stavbe 1680, v izključni lasti dolžnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 4. 2017

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
II N 579/2014

Os-2161/17

Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljice Ingrid Vidmar, Moškričeva ulica 40,
Ljubljana, zoper nasprotnega udeleženca Splošno gradbeno podjetje Slovenija ceste tehnika obnova, d.d. –
v stečaju, Slovenska cesta 56, Ljubljana, ki ga zastopa stečajni upravitelj Leon Benigar Tošić, ob udeležbi:
1. M.I.S., družba za upravljanje, inženiring, svetovanje,
d.o.o., Proletarska cesta 4, Ljub
ljana, kot upravnika
stavbe, 2. Unicredit banka Slovenija, d.d., Šmartinska
cesta 140, Ljubljana, 3. Banka Sparkasse, d.d., Cesta
v Kleče 15, Ljubljana, 4. Nova Ljubljanska banka, d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana, 5. Vesna Rossi, Moškričeva ulica 40, Ljubljana, 6. Mira Pavlović, Moškričeva
ulica 40, Ljubljana, 7. Ivan Uršič Drolc, Kotnikova ulica 2,
Ljubljana, 8. Sberbank, Dunajska cesta 128a, Ljubljana,

zaradi vzpostavitve etažne lastnine izdalo sklep o začetku vzpostavitve listine z naslednjimi podatki:
– Identifikacijski znak oziroma določljivost nepremičnine in podatki o vsebini listine: Pogodba o razdružitvi skupnega premoženja in menjalna pogodba z dne
26. 4. 1989. Predmet pogodbe: trosobno stanovanje
v II. nadstropju v izmeri v večstanovanjski stavbi na
naslovu Moškričeva ulica 40, Ljubljana. Identifikacijski znak nepremičnine, s katerim je vpisana v kataster
stavb: 1732-341-25. Osebi, ki sta jo izstavili: Jože Menciger in Albina Menciger. Osebi, v korist katere je izstavljena: Janez Sterle. Oseba, v korist katere se zahteva
vknjižba lastninske pravice: Janez Sterle (roj. 1962).
– Identifikacijski znak oziroma določljivost nepremičnine in podatki o vsebini listine: Prodajna pogodba
z dne 7. 8. 1996. Predmet pogodbe: trosobno stanovanje v II. nadstropju v izmeri v večstanovanjski stavbi
na naslovu Moškričeva ulica 40, Ljubljana. Identifikacijski znak nepremičnine, s katerim je vpisana v kataster
stavb: 1732-341-25. Oseba, ki jo je izstavila: Janez
Sterle. Oseba, v korist katere je izstavljena: Franc Sterle
(roj. 1935). Oseba, v korist katere se zahteva vknjižba
lastninske pravice: Janez Sterle (roj. 1962).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej
navedeni nepremičnini, zlasti: (1) oseba, ki dokaže,
da so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe lastninske
pravice na nepremičnini v njeno korist, (2) oseba, ki
dokaže, da so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe
druge stvarne pravice na nepremičnini v njeno korist
proti osebi, v korist katere je bila izstavljena listina, katere vzpostavitev se v postopku zahteva, in da ima zato
v posesti izvirnik te listine, (3) zemljiškoknjižni lastnik
nepremičnine in (4) oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine navedena kot oseba,
ki je listino izstavila, da v enem mesecu od objave tega
oklica pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene
listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja. Osebe iz točke 1. ali 2.
morajo zahtevati vknjižbo lastninske oziroma druge
stvarne pravice v svojo korist, in mu priložiti listine,
ki so podlaga za to vknjižbo. Oseba iz točke 2. mora
priložiti tudi izvirnik oziroma vsaj overjen prepis listine,
katere vzpostavitev se v postopku zahteva.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 4. 2017
N 69/2012

Os-2099/17

Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni sodnici Klaudiji Zadravec Ščančar, v nepravdni zadevi
za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi št. 4789
k.o. Murska Sobota, z naslovom Cvetkova ulica 14,
Murska Sobota in Ulica Staneta Rozmana 10, Murska
Sobota, stoječi na parc. št. 1254/4 k.o. Murska Sobota,
na predlog predlagajoče stranke Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo v Ljubljani,
Zunanji oddelek v Murski Soboti, Kocljeva ulica 1/a,
Murska Sobota, zoper nasprotnega udeleženca Jeklotehna, trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o., Tržaška cesta 42, Ljubljana, dne 19. 4. 2017 izdalo sklep
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o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova:
pogodbe št. 195/77-S o prodaji in nakupu stanovanja z dne 18. 7. 1977, sklenjene med prodajalcem
Splošnim gradbenim podjetjem Konstruktor Maribor,
n.sol.o., TOZD gradbeništvo Pomurje Murska Sobota,
n.sol.o., Štefana Kovača 10, ki ga je zastopal direktor
Alojz Kos in kupkama Upravno skupščine občine Murska Sobota, ki jo je zastopala Marija Matjašec in UJV
Murska Sobota, ki jo je zastopal po pooblastilu načelnika uprave, načelnik oddelka skupnih služb Martin
Gutman, s katero je prodajalec kupkama vsaki do ½
prodal dvosobno stanovanje št. 32 v VI. nadstropju
v bloku B-9 v izmeri 46,27 m2, ki ga je gradil ob Staneta Rozmana ulici v Murski Soboti na parcelah št. 1247,
1248, 1253 in 1254, vl. št. 2670 v k.o. Murska Sobota in
na osnovi te pogodbe kupkama dovolil pravico vknjižbe
na kupljenem stanovanju.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 4. 2017

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
P 181/2016

Os-1498/17

Okrajno sodišče v Domžalah, Ljubljanska cesta 76,
1230 Domžale, je skladno s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku s sklepom z dne 23. 2. 2017 postavilo začasno skrbnico toženi
stranki Erminu Hilić, Ulica Matije Tomca 4, Domžale,
v sporu zaradi vračila 4.878,19 EUR, in sicer odvetnico
Alenko Reisner, Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale, ki
bo zastopala toženo stranko v postopku vse do takrat,
dokler tožena stranka ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je nasprotnemu udeležencu postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 23. 2. 2017
3206 In 1154/2014

Os-1812/16

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Lucije Puppis, Srednja vas 65, Šenčur, ki jo zastopa
Lampič Božič Vojka – odvetnica, Dunajska cesta 405,
Ljubljana - Črnuče, zoper dolžnika Branka Pintarič, Mohogany str. Nb1, Afrika, zaradi izterjave 70.000,00 EUR
s pp sklenilo:
Dolžniku Branku Pintariču se na podlagi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna
zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Kovič Barbara Elora.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2016

Št.
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Os-1574/17

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni
svetovalki Nadji Lebar, v pravdni zadevi tožeče stranke
Lidije Tomić, Poljanski nasip 26, Ljubljana, ki jo zastopa
Odvetniška družba Kocmut o.p., d.o.o. iz Ljubljane, zoper toženo stranko Gjem Tomić, naslov neznan, zaradi
razveze zakonske zveze, o postavitvi začasnega zastopnika, 24. 2. 2017 sklenilo:
Za začasnega zastopnika tožene stranke se imenuje odvetnika Mateja Vovka, Ukmarjeva ulica 6, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2017
P 82/2017

Os-1843/17

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni svetovalki Nadji Lebar, v pravdni zadevi tožeče
stranke Meho Tahirović, Cesta Franceta Prešerna 5G,
Jesenice, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Hribernik
Brezinščak iz Ljubljane, zoper toženo stranko Sanelo
Ramić, Mazevčeva pot 9, Ljubljana, naslov za vročanje: Socialno varstveni zavod Hrastovec, Hrastovec
v Slovenskih goricah 22, Lenart v Slovenskih goricah,
zaradi razveze zakonske zveze, zaupanja mladoletnega otroka v varstvo in vzgojo, določitve preživnine
in stikov, o postavitvi začasne zastopnice, 23. 3. 2017
sklenilo:
Za začasno zastopnico tožene stranke se imenuje
odvetnico Špelo Zamljen, Čufarjeva ulica 3, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 2017
VL 19844/2017

Os-2149/17

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Adriatic
Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3A, Koper – Capodistria, ki ga zastopa Bojana Merše, Ljubljanska cesta 3A,
Koper - Capodistria, proti dolžniku Damijanu Ščulija,
Usnjarska cesta 8, Kamnik, ki ga zastopa Odv. Polona
Rizman, Ljubljanska cesta 4j, Kamnik, zaradi izterjave
1.680,00 EUR, sklenilo:
Dolžniku Damijanu Ščulija, Usnjarska cesta 8, Kamnik, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Odv. Polona Rizman, Ljubljanska cesta 4j, 1241 Kamnik.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2017
IV P 879/2016

Os-1915/17

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici
Diti Mlakar, v pravdni zadevi tožeče stranke Bajram
Hajrizi, Engelsova 52, Maribor, zoper toženo stranko Sebiana Hajrizi, neznanega bivališča, zaradi razveze zakonske zveze, o postavitvi začasnega zastopnika toženi
stranki, na podlagi določil 82. člena Zakona o pravdnem
postopku sklenilo:
Toženi stranki Sebiani Hajrizi se v pravdni zadevi
opr. št. IV P 879/2016 kot začasna zastopnica postavi

Stran

1330 /

Št.

25 / 19. 5. 2017

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

odvetnica Maja Matjaž, Ulica heroja Bračiča 18, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko, dokler tožena stranka ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 3. 2017
IV P 994/2016

Os-2128/17

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici
- svétnici Diti Mlakar, v pravdni zadevi tožeče stranke
Senada Softić, Ruška cesta 73, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška družba Osim iz Maribora, zoper toženo
stranko Rasimo Softić, neznanega naslova, zaradi razveze zakonske zveze, na podlagi določil 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP, sklenilo:
Toženi stranki se kot začasni zastopnik postavi odvetnik Ljubo Peče, Partizanska cesta 5, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal 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 24. 4. 2017
In 93/2013-55

Os-2154/17

Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni sodnici Dragici Kolenc, v izvršilni zadevi upnika Johannes
Aschaber, Muhlbach 84, Muhlbach, ki ga zastopa Ignac
Horvat, odvetnik v Murski Soboti, zoper dolžnika Walterja Horvat, Andrejci 24, Martjanci, sedaj brez bivališča
v RS, zaradi izterjave 500.453,04 EUR s pp, dne 1. 2.
2017 sklenilo:
Dolžniku Walterju Horvatu se v predmetni izvršilni
zadevi na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavlja
začasna zastopnica, in sicer odvetnica Simona Horvat iz
Murske Sobote, ki bo dolžnika v tem postopku zastopala
vse do takrat, dokler dolžnik ne nastopi pred sodiščem
sam ali po pooblaščencu oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 1. 2. 2017
0344 I 242/2016

Os-1482/17

Obveščamo vas, da je Okrajno sodišče v Piranu
v izvršilni zadevi I 242/2016 upnika Javni štipendijski,
razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska
cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku Alanu Vranič, Bonifacijeva ulica 4, Piran - Pirano, zaradi izterjave 376,76 EUR
s pp, ob smiselni uporabi 82. člena Zakona o pravdnem
postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, postavilo dolžniku začasno zastopnico Moniko
Mavsar iz Portoroža.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 17. 2. 2017

VL 99211/2015

Os-2021/17

Okrajno sodišče v Škofji Loki je v izvršilni zadevi
upnika Vrtec Škofja Loka, Podlubnik 1D, Škofja Loka,
ki ga zastopa odvetnica Dolores Maučec, Pristaniška
ulica 12, Koper - Capodistria, proti dolžniku: Dženita
Dindić, Šolska ulica 2, Škofja Loka, ki ga zastopa Vlasta Sedej, Spodnji trg 9A, Škofja Loka, zaradi izterjave
165,38 EUR s pp, sklenilo:
Začasna zastopnica odvetnica Vlasta Sedej, ki je
bila postavljena dolžniku Dženiti Dindić s sklepom z dne
20. 6. 2016, se razreši.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Jelko
Sajovic, Jezerska c. 41, Kranj.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 7. 4. 2017

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 261/1952

Os-2181/17

Okrajno sodišče v Brežicah vodi zapuščinski postopek po pokojnem Jožefu (tudi Jožetu) Kotarju, rojenem
17. 3. 1864, kmetovalcu, nazadnje stanujočem Gorenje
Radulje 2, Bučka, ki je umrl 2. 3. 1952 v Zagrebu.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po
pokojnem, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 4. 5. 2017
D 171/2017

Os-2183/17

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pok. Antonu Ostrožniku, rojenem
13. 5. 1930, poročenem, umrlem 31. 1. 2017, nazadnje
stanujočem Bukovžlak 51, Teharje.
Sodišče razpolaga s podatkom, da je imel pokojni
Anton Ostrožnik tudi nezakonsko hči (roj. Turnšek), ki
pride v poštev kot zakonita dedinja I. dednega reda.
Vendar več podatkov o dedinji ni znanih.
Zato sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva dedinjo, da se priglasi sodišču v enem
letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in
v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče
zapuščinski postopek nadaljevalo in zapuščinsko obravnavo zaključilo na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Celju
dne 24. 4. 2017
D 5/2017

Os-1991/17

V zapuščinski zadevi po pokojni Amaliji Hitij,
roj. 8. 4. 1916, nazadnje stalno prebivajoča Velike Bloke 29, Nova vas, ki je umrla dne 28. 10. 1995, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega
odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju izdaja oklic
neznanim upnikom.
Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojni prešla
na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno
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maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne
odgovarja za zapustničine dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustničinih obveznostih.
Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega Zakona
o dedovanju.
Po določbi 142.b člena Zakona o dedovanju lahko
upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev, če v 6 mesecih
po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma
v 6 mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: 1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja brez dedičev.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 15. 3. 2017
D 206/2016

Os-1989/17

Pred naslovnim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pok. Aloisu Kondi, roj. 23. 4. 1950, nazadnje
stanujočem v Republiki Sloveniji na naslovu Ljubljanska
cesta 3/c, Kamnik in umrlem 22. 7. 2015.
Po podatkih sodišča bi kot njegova zakonita dediča
prišla v poštev tudi vdova Piedad Cecilija Konda, kateri
je sodišče poskušalo vročiti sodno pisanje na naslovu
9705 Blue Stone Circle, Fort Myers, Lee Country 33913
Florida, ZDA, vendar pa se vročitev na tem naslovu ni
mogla opraviti, ter sin Alois Wolf Roland, roj. 14. 11.
1983 v Berlinu, pri čemer sodišče s podatkom o njegovem naslovu ne razpolaga.
Sodišče poziva zgoraj navedeni osebi oziroma tudi
druge osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine,
da se priglasijo sodišču v 1 letu od objave tega oklica.
Po preteku zgoraj navedenega roka, v primeru, da
se dediča sodišču ne bosta javila, bo sodišče zapuščinsko opravilo na podlagi izjave postavljenega skrbnika
oziroma podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 7. 4. 2017
D 435/2016

Os-2165/17

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pokojnem Tešić Zoranu, sinu Radenka, roj. 8. 8.
1951, drž. BIH – Federacije BIH, nazadnje stanujočem
Gradačačka 122, Sarajevo, BIH, umrlem 22. 3. 2016
v Otesu, Ilidža.
Zapustnik je bil samski, otrok ni imel, njegova starša
sta umrla že pred njim, bratov in sestra pa ni imel, tako
da pridejo v poštev za dedovanje na podlagi zakona,
saj zapustnik očitno ni napravil oporoke, dediči tretjega
dednega reda. Kdo so dediči tretjega dednega reda po
materini strani, je sodišče uspelo ugotoviti, kdo so zapustnikovi dediči tretjega dednega reda po očetovi strani,
pa sodišču ni znano.
Glede na zgoraj navedeno sodišče poziva zapustnikove strice in tete po očetovi strani oziroma potomce pred zapustnikom umrlih zapustnikovih stricev in tet,
da se v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem
listu RS, na sodni deski tukajšnjega sodišča ter na spletni strani tukajšnjega sodišča, zglasijo in uveljavljajo
svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka
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bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo
zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 14. 4. 2017
D 288/2015

Os-2119/17

Zapuščinska zadeva; po pok. Ivanu Grižonu,
pok. Ivana, neznanega datuma rojstva, neznanega bivališča, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča opr. št. N 19/2014 z dne 20. 1. 2015
in določenim datumom smrti 9. 1. 1993.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 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 določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 4. 2017
D 415/2016

Os-2195/17

Federica Sgarbossa, roj. Stepancich, roj. 19. 6.
1920, iz Trsta, Italija, je dne 3. 1. 2001 umrla in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 5. 2017
D 599/2016

Os-2197/17

Inocent Bembič, sin Antona, iz Marezig, Lopar 24, je
bil razglašen za mrtvega s sklepom opr. št. N 100/2015
in določenim datumom smrti 4. 6. 1958, ter ni zapustil
oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 5. 2017
D 107/2017

Os-1880/17

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagatelja postopka Državnega pravobranilstva Republike
Slovenije, Zunanjega oddelka v Novi Gorici, zapuščinski postopek po pok. Mizerit Jožefu, roj. 21. 7. 1890,
nazadnje stanujočem v Šmartnem, ki je bil s sklepom
Okrajnega sodišča v Novi Gorici, opr. št. IN 16/2015
z dne 6. 9. 2016 in sklepa o popravku istega sodišča,
opr. št. IN 16/2015 z dne 22. 9. 2016 razglašen za mrtvega, kot datum njegove smrti pa se šteje 31. 12. 1956.
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Sodišče ne razpolaga s podatki o zakonitih dedičih,
ki bi prišli v poštev za dedovanje po zapustniku.
Zaradi navedenega sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da
se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od
te objave, sicer bo premoženje zapustnika postalo last
Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 3. 2017
D 552/2015

Os-1986/17

V zapuščinski zadevi po pok. Fabjan Vladimirju,
roj. 22. 5. 1923, neznanega bivališča, ki je bil s sklepom
Okrajnega sodišča v Novi Gorici, opr. št. I N 65/2014
z dne 19. 5. 2015, ki je postal pravnomočen 1. 7. 2015,
razglašen za mrtvega in se kot dan njegove smrti šteje
23. 5. 1993, zapustnikovi dediči niso znani, zato sodišče, na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona
o dedovanju (ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.
Sodišče opozarja, da bo zapuščina brez dedičev
prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo
pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine in da Republika Slovenija
ne odgovarja za zapustnikove dolgove (prvi odstavek
142.a člena ZD).
Upniki lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih.
Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD (1. prijavite to zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vložite predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev,
pri čemer morate zahtevi za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev).
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 3. 2017
D 263/2016

Os-1903/17

Pri Okrajnem sodišču v Škofji Loki je bil 30. 9. 2016
uveden zapuščinski postopek opr. št. D 263/2016, po
pokojni Matildi Ziherl, hčeri Ivana, šivilji, rojeni 31. 3.
1928, slovenski državljanki, umrli 19. 9. 2016, nazadnje
stanujoči Kamnitnik 9, Škofja Loka.
Po do sedaj zbranih podatkih je bila zapustnica
samska in ni imela otrok. Zapustnica Matilda Ziherl je
bila edini otrok mame Ivane Ziherl, in sicer bila je nezakonski otrok. Njena mama, ki je umrla pred njo, je imela
eno sestro, Katarino Ziherl in tri brate, Janeza, Toneta in
Petra Ziherla, ki so vsi umrli pred zapustnico in niso imeli
potomcev. Zapustničina teta Katarina Ziherl je imela eno
hčer, zapustničino sestrično Heleno Marijo Zemljič. Podatki o zapustničinem očetu oziroma njegovem sorodstvu, dedinji Heleni Mariji Zemljič in sodišču niso znani.
S tem oklicem sodišče poziva vse neznane dediče
tretjega dednega reda po pokojni Matildi Ziherl, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodi-

šču v roku enega leta od objave tega oklica na oglasni
deski sodišča.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo
zapuščinsko obravnavo, na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 30. 3. 2017
D 56/2016

Os-1935/17

V zapuščinski zadevi po dne 4. 2. 2016 umrlem
Francu Gostiši, rojenem 23. 11. 1927, državljanu RS,
nazadnje stanujočem Kalce 30, Logatec, bi za dedovanje kot zakoniti dediči prišli v poštev tudi potomci staršev
mame zapustnika Frančiške Gostiša, potomci Jožefa
Merkliča in Marije Merklič, roj. Božič. Poleg mame zapustnika Frančiške Gostiša, sta imela še hčerko Marijo
Merklič, por. Skvarča.
Sodišče poziva morebitne potomce Jožefa Merkliča
ali Marije Merklič, da se v roku enega leta od objave tega
oklica priglasijo tukajšnjemu sodišču, sicer bo sodišče
opravilo in zaključilo zapuščinski postopek glede na
podatke, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 31. 3. 2017

Oklici pogrešanih
n 11/2017

Os-2160/17

Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na predlog predlagatelja Štefana Markoja, Kot, Ribiška ulica 12, Lendava,
v teku postopek, da se za mrtvega razglasi pogrešani Ladislav Dedeš, roj. 1. 1. 1928 v Lendavi, EMŠO
0101928501311, po zadnjem znanem prebivališču stanujoč na naslovu 412-13 AV SE CALGARY, Alta, T2G
ISI, Kanada.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi. Vsi drugi, ki
kaj vedo o njegovem življenju, naj to javijo Okrajnemu
sodišču v Lendavi v roku 3 mesecev po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 26. 4. 2017
N 49/2016-10

Os-2164/17

Okrajno sodišče v Trebnjem vodi postopek o razglasitvi pogrešane Vide Saje, roj. Klemenčič, roj. 24. 12.
1918, Velika Loka 20, Velika Loka, za mrtvo.
Sodišče poziva pogrešano Vido Saje, roj. 24. 12.
1918, z zadnjim bivališčem Velika Loka 20, Velika Loka,
kakor tudi vse, ki bi karkoli vedeli o njenem življenju in
smrti, da to sporočijo sodišču v roku 3 mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po izteku tega roka pogrešano
razglasilo za mrtvo, skladno s 85. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP).
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 3. 5. 2017
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Preklici
Spričevala preklicujejo
Dobašič Ratko, Ljubljanska 27/b, Maribor, diplomo
št. G/0400, izdajatelj Fakulteta za gradbeništvo Maribor,
leto izdaje 1974. gnz-337871
Pavlič Rosulnik Tatjana, Tovarniška ulica 20, Radomlje, diplomo št. 4579/13, izdala Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta, na ime Pavlič Tatjana, leto izdaje
2013. gnl-337860

Drugo preklicujejo
3 TIM TRANSPORT d.o.o., Celovška cesta 69B,
Ljubljana, izvod licence, št. GE008658/07698/001, za
tovorno vozilo Iveco, reg. št. LJ 967-FZ, veljavnost do
14. 3. 2022. gnn-337858
911 VRS d.o.o., Motnica 9, Trzin, licenco varnostnik
nadzornik, izdano na ime Edin Latić, izdana pri organizaciji Karnika. gnb-337845
A – METRO d.o.o., Cesta Dolomitskega odreda 10,
Ljubljana, taksi nalepko, št. G008480/07628/012, za vozilo reg. št. LJ 200-PU. gnp-337856
B & B, d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 27A, Kranj,
potrdilo o praktični usposobljenosti izvršilnih železniških
delavcev, št. B&B-15/17-298/1, izdano na ime Andrej Gajšak, izdajatelj B&B d.o.o., leto izdaje 2015. gne-337850
B & B, d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 27A, Kranj,
potrdilo o teoretični usposobljenosti izvršilnih železniških
delavcev, št. B&B-15/17-298, izdano na ime Andrej Gajšak, izdajatelj B&B d.o.o., leto izdaje 2015. gnu-337851
Borak Alen, Regentova 4, Piran – Pirano, pomorsko
knjižico, št. 001127. gnr-337854
BORUT PRIMC S.P., Dolnji Zemon 86A, Ilirska Bistrica, potrdilo za voznike, št. 011000/SŠD22-8-3339/2012,
izdano na ime Bulić Tomislav, veljavnost od 5. 8. 2012
do 5. 4. 2014. gnv-337875
BORUT PRIMC S.P., Dolnji Zemon 86A, Ilirska Bistrica, potrdilo za voznike, št. 011000/RB22-2-3948/2015,
izdano na ime Draganović Ifet, veljavnost od 19. 10.
2015 do 19. 1. 2016. gnu-337876
BORUT PRIMC S.P., Dolnji Zemon 86A, Ilirska Bistrica, potrdilo za voznike, št. 011000/RB22-2-183/2016,
izdano na ime Draganović Ifet, veljavnost od 20. 1. 2016
do 19. 4. 2016. gnt-337877
BORUT PRIMC S.P., Dolnji Zemon 86A, Ilirska Bistrica, potrdilo za voznike, št. 011000/SŠD22-11-3339/2012,
izdano na ime Filko Tomislav, veljavnost od 15. 8. 2012
do 19. 8. 2013. gns-337878
BORUT PRIMC S.P., Dolnji Zemon 86A, Ilirska Bistrica, potrdilo za voznike, št. 011000/AĆ22-2-2144/2013,
izdano na ime Matković Miren, veljavnost od 10. 5. 2013
do 9. 5. 2014. gnr-337879
BORUT PRIMC S.P., Dolnji Zemon 86A, Ilirska Bistrica, potrdilo za voznike, št. 011000/SŠD22-4-3339/2012,
izdano na ime Mohorovičić Roland, veljavnost od 15. 8.
2012 do 15. 7. 2013. gnq-337880
BORUT PRIMC S.P., Dolnji Zemon 86A, Ilirska Bistrica, potrdilo za voznike, št. 011000/SŠD22-3-3339/2012,

izdano na ime Novosel Davor, veljavnost od 15. 8. 2012
do 11. 7. 2013. gnp-337881
BORUT PRIMC S.P., Dolnji Zemon 86A, Ilirska Bistrica, potrdilo za voznike, št. 011000/SŠD22-12-3339/2012,
izdano na ime Pepelko Dario, veljavnost od 15. 8. 2012
do 22. 8. 2014. gno-337882
BORUT PRIMC S.P., Dolnji Zemon 86A, Ilirska Bistrica, potrdilo za voznike, št. 011000/SŠD22-6-3339/2012,
izdano na ime Todorović Žarko, veljavnost od 15. 8.
2012 do 7. 3. 2014. gnn-337883
BORUT PRIMC S.P., Dolnji Zemon 86A, Ilirska Bistrica, potrdilo za voznike, št. 011000/SŠD22-10-3339/2012,
izdano na ime Vivoda Đani, veljavnost od 15. 8. 2012 do
16. 1. 2014. gnm-337884
BORUT PRIMC S.P., Dolnji Zemon 86A, Ilirska Bistrica, potrdilo za voznike, št. 011000/SŠD22-5-3339/2012,
izdano na ime Vrbanac Josip, veljavnost od 15. 8. 2012
do 19. 7. 2013. gnl-337885
BRUS d.o.o., Godovič 154, Godovič, izvod licence,
št. GE005913/00320/043, za vozilo reg. št. GO F6-901,
veljavnost do 18. 12. 2017. gnx-337873
BRUS d.o.o., Godovič 154, Godovič, izvod licence,
št. GE005913/00320/041, za vozilo reg. št. GO F7-989,
veljavnost do 18. 12. 2017. gnw-337874
Butolo Vojko, Gortinska cesta 1, Muta, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500043993000, izdal Cetis
Celje d.d. gnd-337868
Čerin Luka, Tržaška cesta 87, Ljubljana, kartico
nepremičninskega posrednika, št. 35208-258/2007-2,
izdajatelj Ministrstvo za okolje in prostor. gnh-337864
EUROŠPED d.o.o., Glinškova ploščad 20B, Ljub
ljana, licenco, št. GE008157/07502/001, za vozilo
LJ 240-UA, izdala GZS. gnt-337852
FG-MC d.o.o., Dunajska cesta 113, Ljubljana, izvoda licenc, št. G008160/07504/020, za vozilo reg. št.
LJ778-CM, št. G008160/07504/021, za vozilo reg. št.
LJ749-SE. gnj-337862
Gorišek Zoran, Zeljarska ul. 2, Ljubljana, odločbo
o izbrisu čolna IZ-1662, št. 26251-36/2005/30, izdajatelj
URSP – Izpostava Izola, leto izdaje 2005. gns-337853
Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Verovškova 64a, 1000 Ljubljana, štampiljko okrogle oblike
z vsebino: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO
ZA DELO DRUŽINO SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE
MOŽNOSTI, Inšpektorat RS za delo, označena je bila
s št. 3. Ob-2292/17
Ivanič Štefan, Korovci 12b, Cankova, izpit za težko
gradbeno mehanizacijo, št. 220/97, izdajatelj Ljudska
univerza Ptuj, leto izdaje 1997. gnk-337861
Jahdauti Faton, ŠC Celje, Pot na Lavo 22, Celje, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, št. IZO-07/1100,
izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2007. gne-337867
KLEMEN TRANSPORT, KLEMEN PIŠKUR S.P.,
Gorenjska cesta 9, Mengeš, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500038321000, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Čamernik Grega. gnf-337866
Klinec Nataša, Kraljeva ulica 19, Koper – Capodistria, izkaznico nepremičninskega posrednika, št. 01362,
izdajatelj Ministrstvo za okolje in prostor. gnb-337870
Krnc Miro, Mala Hubajnica 2, Studenec, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500020392001, izdal Cetis
Celje d.d. gnq-337855
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Kustec Kristjan, Dolnja Bistrica 87, Črenšovci, digitalno tahografsko kartico, št. 10705000391090, izdal
Cetis Celje d.d. gnm-337859
Lozinšek Vinko, Grajena 35, Ptuj, osnovno licenco,
št. 000580, izdano 28. 5. 2013. gnc-337844
Mihevc Damjan, Ulica borcev za severno
mejo 58, Ljubljana, službeno izkaznico odvetnika,
št. id 3860-065383, izdajatelj Odvetniška zbornica Slovenije. gny-337872
Mihičinac Niko, Št. Jurij 62, Grosuplje, izkaznico
nepremičninskega posrednika, št. 000176. gni-337863
PIA-POT JANI PEČNIK S.P., Tominškova ulica 3, Nazarje, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500006514002, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Jani Pečnik. gng-337865
Režonja Janez, Ul. ob potoku 5, Murska Sobota, odločba o izbrisu čolna z oznako IZ 844,
št. 26251-35/2005/6, izdano na ime Nenad Međeral, iz-

dajatelj Ministrstvo za promet, Uprava RS za pomorstvo,
veljavnost od 18. 7. 2003 do 18. 7. 2008. gnz-337846
ROMAN POKLUKAR S.P., Krakovo 1, Naklo, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500036093000, izdal
Cetis Celje d.d., na ime Roman Poklukar. gnc-337869
T-PAJK d.o.o., Bevško 78, Trbovlje, izvod licence, št. GE008005/07349/003, za vlečno vozilo, reg. št.
LJ 665-EV, veljavnost do 12. 4. 2021. gny-337847
T-PAJK d.o.o., Bevško 78, Trbovlje, izvod licence, št. GE008005/07349/001, za vlečno vozilo, reg. št.
LJ RAP-01, veljavnost do 12. 4. 2021. gnx-337848
TRANSTURIST d.o.o., Kidričeva cesta 50, Škofja
Loka, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500002827001,
izdal Cetis Celje d.d., na ime Rajko Oblak. gno-337857
VIS – BAU d.o.o., Tekavčeva cesta 3, Šoštanj,
certifikat NPK: izvajalec zidanja in ometavanja,
št. IZO-08/4460, izdano na ime Naim Ajazaj, izdajatelj
Šolski center Celje, leto izdaje 2008. gnw-337849

VSEBINA

Javni razpisi

1299

Javne dražbe

1315

Razpisi delovnih mest

1316

Druge objave

1319

Evidence sindikatov

1327

Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih

1328
1328
1328
1329
1330
1332

Preklici
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1333
1333
1333

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – direktor Matjaž Peterka • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Internet:
www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

