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Javni razpisi

pijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez, nacio-
nalne in druge športne zveze, športna društva), druge 
organizacije ter posameznike, da predlagajo kandidate 
za dobitnike priznanj Stanka Bloudka za leto 2018.

Bloudkova priznanja so najvišja priznanja Repub-
like Slovenije, ki se podeljujejo za delo in dosežke na 
področju športa. Odbor za podeljevanje Bloudkovih pri-
znanj vsako leto podeli največ tri Bloudkove nagrade in 
deset Bloudkovih plaket. Prejemniki Bloudkovih priznanj 
so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije.

A) Bloudkove nagrade se podeljujejo za:
– izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa,
– vrhunski mednarodni dosežek,
– življenjsko delo v športu.
1. Izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa
Nagrado za izjemen prispevek k razvoju slovenske-

ga športa lahko prejme posameznik, športna ekipa ali 
druga organizacija v Sloveniji, zamejstvu ali organizacija 
slovenskih izseljencev.

Nagrada za izjemen prispevek k razvoju sloven-
skega športa se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat 
naslednje pogoje:

– deluje najmanj deset let v športu,
– z organizacijskim delom razvija množičnost ter 

ustvarja nove in boljše pogoje za delo in tekmovanja ali 
s svojim strokovnim delom dosega vidne uspehe.

2. Vrhunski mednarodni dosežek
Nagrado za vrhunski mednarodni športni dosežek 

lahko prejme posameznik ali športna ekipa.
Nagrada za vrhunski mednarodni dosežek se lahko 

podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto medaljo na 

uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo 
Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali evropske 
športne federacije.

3. Življenjsko delo v športu
Nagrado za življenjsko delo v športu lahko prejme 

posameznik.
Nagrada za življenjsko delo v športu se lahko pode-

li, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– je v športu deloval najmanj 30 let,
– je bistveno prispeval k razvoju kateregakoli se-

gmenta športa.
B) Bloudkove plakete se podeljujejo za:
– pomemben prispevek k razvoju slovenskega 

športa,
– pomemben tekmovalni dosežek,
– življenjsko delo v športu,
– pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji 

določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.

Št. 8021-92/2018-11 Ob-2511/18

Sprememba

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-
membe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna ra-
zvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na pro-
blemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih 
problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP2, ob-
javljenega v Uradnem listu RS, št. 29/18 z dne 26. 4. 
2018 (Ob-2103/18).

V 3. poglavju javnega razpisa se 1. točka po no-
vem glasi:

»1. Roki za oddajo prijav so: 31. 5. 2018, 31. 8. 
2018, 28. 9. 2018 ter 31. 10. 2018.«

V 4. poglavju se v 11. točki v deveti alineji črta šest-
najsta podalineja.

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

 Ob-2512/18
Zavod za šport RS Planica, Dunajska cesta 22, 

1000 Ljubljana, objavlja

dopolnitev
Javnega razpisa za izbor izvajalcev projektov 

»Mladi za mlade 2017–2021«
V Javnem razpisu za izbor izvajalcev projektov 

»Mladi za mlade 2017–2021«, ki je bil objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 43/17, dne 11. 8. 2017, se doda nov 
rok za oddajo prijav, zato se v točki 21 »Način in rok za 
predložitev prijav za dodelitev sredstev« v osmem od-
stavku, za prvo alinejo, ki se glasi »8. 5. 2018 do 12. ure 
(velja tako za osebno vročitev in oddajo na pošti)«, doda 
nova druga alineja, ki se glasi »10. 10. 2018 do 12. ure 
(velja tako za osebno vročitev in oddajo na pošti).«

V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in v 
veljavi.

Zavod za šport RS Planica

Št. 094-13/2018-1 Ob-2485/18

Javni razpis
za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2018

Na podlagi Zakona o Bloudkovih priznanjih (Uradni 
list RS, št. 112/05) in Pravilnika o delu Odbora za pode-
ljevanje Bloudkovih priznanj (Uradni list RS, št. 9/06) po-
zivamo organe in organizacije na področju športa (Olim-
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1. Pomemben prispevek k razvoju slovenskega 
športa

Plaketo za pomemben prispevek k razvoju sloven-
skega športa lahko prejme posameznik ali organizacija 
v Sloveniji, zamejstvu ali organizacija slovenskih izse-
ljencev.

Plaketa za pomemben prispevek k razvoju sloven-
skega športa se lahko podeli kandidatu, ki je dosegel 
pomembne in v javnosti potrjene rezultate na področju 
organizacijskega ali strokovnega dela v športu.

Plaketa za pomemben prispevek k razvoju športa 
se podeli tudi v primeru, če je kandidat najmanj deset 
let deloval v športu in z organizacijskim delom razvijal 
množičnost ter ustvarjal nove in boljše pogoje za delo in 
tekmovanja ali s svojim strokovnim delom dosegal vidne 
uspehe v športu.

2. Pomemben tekmovalni dosežek v športu
Plaketo za pomemben tekmovalni dosežek v športu 

lahko prejme športnik ali športna ekipa.
Plaketa za pomemben tekmovalni dosežek v športu 

se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto medaljo na 

uradnih mladinskih tekmovanjih, ki jih organizirajo sve-
tovne ali evropske športne federacije oziroma na ura-
dnih mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo Med-
narodni olimpijski komite, svetovne ali evropske uradne 
športne federacije.

3. Življenjsko delo v športu
Plaketo za življenjsko delo v športu lahko prejme 

posameznik.
Plaketa za življenjsko delo v športu se lahko podeli 

kandidatu, ki je:
– aktivno sodeloval v športu najmanj 20 let,
– vidno prispeval k razvoju kateregakoli segmenta 

športa.
4. Pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji 

določene panoge oziroma športa v Sloveniji
Plaketo za pomemben prispevek k razvoju in po-

pularizaciji določene športne panoge oziroma športa v 
Sloveniji lahko prejme športnik.

Plaketa za pomemben prispevek k razvoju in po-
pularizaciji določene športne panoge oziroma športa v 
Sloveniji se lahko podeli, če je kandidat:

– končal svojo tekmovalno kariero,
– v svojem tekmovalnem obdobju s svojimi dosežki, 

osebnostjo in zgledom pomembno prispeval k razvoju 
določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.

Predlog za podelitev priznanja Stanka Bloudka je po-
trebno predložiti na obrazcu, ki ga zainteresirani lahko do-
bijo na spletnih straneh ministrstva http://www.mizs.gov.si 
oziroma dvignejo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost 
in šport, Direktorat za šport, Masarykova 16, Ljubljana.

Obvezne sestavine predloga za priznanje so:
1. ime in priimek oziroma naziv predlagatelja,
2. ime in priimek, datum rojstva in naslov kandidata 

za priznanje, če gre za fizično osebo,
3. naziv in sedež kandidata za priznanje, če gre za 

organizacijo,
4. podatki o že prejetih priznanjih in odlikovanjih,
5. podatki o prejemu Bloudkovega priznanja v pre-

teklih letih,
6. vrsta predlaganega priznanja,
7. našteti dosežki oziroma uspehi z obrazložitvijo, 

zaradi katerih se kandidat predlaga za dobitnika Bloud-
kovega priznanja,

8. podpis predlagatelja in žig organizacije.
Opozorilo o varstvu osebnih podatkov: Predlagatelj 

je dolžan pridobiti osebne podatke s soglasjem tistega, 

ki ga predlaga za Bloudkovo priznanje, kot to določa 
Splošna uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov 
pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.

Pisni predlogi za priznanje morajo biti poslani v 
zaprti ovojnici na naslov Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, s pripi-
som »za priznanja Stanka Bloudka«, in sicer najkasneje 
do petka, 14. decembra 2018.

Predlagatelje obveščamo, da bomo upoštevali le 
predloge, ki bodo prispeli v skladu z razpisom do pred-
pisanega roka. Predlogi se štejejo za pravočasne tudi v 
primeru, če so bili zadnji dan predpisanega roka oddani 
priporočeno na pošti.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 41011-0013/2018 Ob-2486/18
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), 5. in 
7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov ljubitelj-
ske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projek-
tov v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 5/2012 in 4/2016), sprejetega Odloka o proračunu 
Občine Prevalje za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 5/2018), Lokalnega programa kulture v Občini 
Prevalje za obdobje 2015–2018 in Izvedbenega načrta 
kulture Občine Prevalje za leto 2018, Občina Prevalje 
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje kulturnega projekta  

»Sušnikovi dnevi 2018«
I. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpi-

sa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-

pisa je sofinanciranje kulturnega projekta »Sušnikovi 
dnevi 2018«, ki se bo predvidoma odvijal od 5. do 
11. novembra 2018 in se bo sofinanciral iz proračuna 
Občine Prevalje.

III. Področja kulturnega projekta, ki so predmet 
javnega razpisa

Iz proračuna Občine Prevalje se bo sofinanciral 
kulturni projekt »Sušnikovi dnevi 2018«.

Za sofinanciranje kulturnega projekta »Sušnikovi 
dnevi 2018« lahko kandidirajo izvajalci, če izkažejo:

– vsebinsko vezanost projekta na območje Občine 
Prevalje,

– vsebinsko vezanost projekta na življenje in delo 
našega rojaka dr. Franca Sušnika,

– da projekt ne more biti predmet programa redne 
ljubiteljske kulturne dejavnosti,

– da za projekt obstaja širši družbeni interes,
– da projekt sodi na področje ljubiteljske kulturne 

dejavnosti, kar pomeni, da se projekt smatra kot ljubitelj-
ski, v kolikor ocenjena vrednost prostovoljnih ur v celotni 
vrednosti projekta znaša 80 % vrednosti projekta,

– da je projekt nekomercialne narave,
– da bo projekt v celoti izveden v tekočem letu,
– da bo projekt izveden v Občini Prevalje,
– da za isti projekt ni vložil vloge že drugi prijavitelj 

in
– da zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 

70 % celotne predvidene vrednosti prijavljenega pro-
jekta.

Projekt nakupa osnovnih sredstev in opreme ni 
predmet sofinanciranja iz občinskega proračuna.
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IV. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izva-

jalci kulturnih projektov:
a) kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih, 

s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti 
registrirano kulturno dejavnost,

– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, or-
ganizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrto-
vanih kulturnih programov oziroma kulturnih projektov,

– da na območju Občine Prevalje delujejo že naj-
manj eno leto,

– da imajo urejeno evidenco članstva;
b) javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja 

s sedežem v Občini Prevalje, katerih ustanoviteljica je 
Občina Prevalje, za kulturne programe oziroma projek-
te, ki presegajo osnovno dejavnost iz ustanovitvenega 
akta javnega zavoda in niso financirani na podlagi letne 
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo zagotovlje-
ne ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za 
kakovostno izvedbo projekta.

V. Posebni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Za sodelovanje na javnem razpisu morajo izvajalci 

izpolnjevati posebne pogoje, in sicer:
– da ne prijavijo kulturnega projekta, ki je že bil 

izbran na javnih razpisih občine in je sofinanciran iz 
proračuna občine;

– da prijavljajo kulturni projekt z uravnoteženo fi-
nančno zgradbo (odhodki = prihodki, zaprošena sred-
stva pa ne smejo biti višja od okvirne razpisane vre-
dnosti);

– da pri načrtovanju predstavitve projekta upošte-
vajo prostorske, kadrovske in finančne zmožnosti za 
realizacijo kulturnega projekta;

– da imajo izkušnje z organiziranjem podobnih kul-
turnih projektov (organizacijo vsaj 3 podobnih prireditev 
v zadnjih petih letih).

Izvajalec kulturnega projekta glede izpolnjevanja 
posebnih pogojev predloži ustrezna dokazila oziroma 
poda podpisano izjavo na obrazcih iz razpisne doku-
mentacije.

VI. Merila in kriteriji za vrednotenje projektov
Projekti ljubiteljske kulture, s katerimi posamezni 

izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vre-
dnoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofi-
nanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in 
ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 5/2012 in 4/2016).

Za sofinanciranje iz občinskega proračuna je lahko 
izbran kulturni projekt, ki bo v postopku vrednotenja do-
segel najmanj 50 % vseh možnih točk.

VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje kul-
turnega projekta

Sredstva za sofinanciranje kulturnega projekta »Su-
šnikovi dnevi 2018« so zagotovljena v sprejetem prora-
čunu občine za leto 2018 na postavki 43041849/412000 
Sušnikovi dnevi v višini 3.043 €.

Projekt mora biti v celoti izveden v letu 2018. Do-
deljena sredstva za sofinanciranje kulturnega projekta 
morajo biti porabljena v letu 2018.

VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje kulturnega projekta »Sušni-

kovi dnevi 2018« mora biti izdelana izključno na obraz-
cih iz razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija obsega: prijavne obrazce 
z navodili za izpolnjevanje, merila in kriterije za dodelitev 
sredstev ter vzorec pogodbe.

Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumen-
tacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji 

Orešnik, v času uradnih ur, od objave do izteka roka 
javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je na voljo 
tudi na spletni strani www.prevalje.si.

IX. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne 
informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresira-
ni dobijo v času uradnih ur na Občini Prevalje, pri Mariji 
Orešnik, na tel. 02/824-61-00.

X. Razpisni rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti 

najpozneje do 6. 8. 2018, do 12. ure, na naslov: Občina 
Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom: »Prijava na 
javni razpis – ne odpiraj!« in z oznako: »Kulturni projekt 
Sušnikovi dnevi 2018«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je do 
naročnika prispela najkasneje na zadnji dan roka za 
oddajo prijav, do 12. ure.

Na zaprti pisemski ovojnici mora biti prilepljen iz-
polnjen obrazec Oprema ponudbe, oziroma morajo biti 
na ovojnici razvidni podatki: naziv in naslov vlagatelja 
in prejemnika ter pripis in oznaka skladno z zahtevo 
X. točke javnega razpisa.

XI. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila 7. 8. 2018, ob 

9. uri, v sejni sobi Občine Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi 

obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranim izvajalcem bo občina sklenila pogodbo 

o sofinanciranju kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 
2018«.

Občina Prevalje

Št. 430-16/2018 Ob-2488/18

Javni razpis
za dodelitev denarnih spodbud  

iz občinskega proračuna učencem, dijakom  
in študentom v Občini Sežana za leto 2018  

(v nadaljevanju: razpis)
1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina Sežana, 

Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Pravna podlaga: Pravilnik o dodeljevanju denar-

nih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom 
in študentom v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 41/18), 
Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2018 (Uradni 
list RS, št. 74/17, 32/18 in 41/18) in Pravilnik o postopkih 
za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).

3. Predmet razpisa: predmet razpisa je dodelitev 
denarnih spodbud za učence osnovnih šol od zaključe-
nega sedmega razreda III. triade ter stimulacija dijakov 
in študentov pri pridobivanju formalne izobrazbe.

4. Upravičenci za dodelitev sredstev
Upravičenci do denarnih spodbud so učenci osnov-

nih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade, 
dijaki srednjih šol ter študentje (redni in izredni) višjih 
strokovnih šol in visokošolskih zavodov, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– so državljani Republike Slovenije in imajo stalno 
prebivališče v Občini Sežana,

– so kot učenci dosegli povprečje 4,5 in več; kot di-
jaki povprečje 4,2 in več; kot študenti povprečje 6 in več,

– niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nado-
mestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije 
za zaposlovanje, ne opravljajo pridobitne dejavnosti in 
nimajo statusa zasebnika oziroma samostojnega pod-
jetnika.

Pri študentih se ne upošteva učnega uspeha in dru-
gih dosežkov, v kolikor je bil študent v študijskem letu 

http://www.prevalje.si
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2016/2017 ponovno vpisan v isti letnik kot predhodno 
študijsko leto oziroma je bil v študijskem letu 2016/2017 
absolvent. Pri uspehu študentov se prav tako ne upo-
števa uspeha, v kolikor je študent v študijskem letu 
2016/2017 opravil le zaključno diplomsko delo.

V primeru mladoletnega prosilca, ga v postopku 
dodeljevanja denarnih spodbud zastopa njegov zakoniti 
zastopnik. Denarne spodbude se nakažejo na transak-
cijski račun prosilca.

5. Merila pri dodelitvi denarnih spodbud

KATEGORIJA POVPREČJE
(v preteklem 

šolskem oziroma 
študijskem letu 

2016/2017)

VREDNOST 
DENARNE 

SPODBUDE

UČENCI 4,5 in več 100,00 EUR

DIJAKI 4,2 in več 120,00 EUR

ŠTUDENTI od 6,0 do 7,59 70,00 EUR

od 7,6 do 8,99 130,00 EUR

od 9,0 do 10 180,00 EUR
6. Višina sredstev: višina razpisanih sredstev znaša 

35.000,00 EUR.
7. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva 

morajo biti porabljena v letu 2018, v skladu s predpisi, ki 
določajo izvrševanje proračuna.

8. Razpisni rok: rok za prijavo na razpis je 13. 8. 
2018.

9. Kraj, kjer lahko prosilci dvignejo razpisno do-
kumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainte-
resirani prosilci dvignejo vsak delavnik v sprejemni 
pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana 
– pisarna št. 1. Vse dodatne informacije v zvezi z 
razpisom dobijo prijavitelji pri Mateju Felicjanu v sobi 
št. 69 ali na tel. 05/731-01-14. Razpis in obrazci so 
dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Sežana: 
http://www.sezana.si.

10. Vsebina vloge
Vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, 
biti mora čitljiva in na ustreznih mestih podpisana. Vse-
bovati mora vse obvezne priloge, dokazila in podatke, 
določene v razpisni dokumentaciji.

K razpisni dokumentaciji morajo prosilci priložiti na-
slednjo dokumentacijo:

– originalno potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto 
2017/2018,

– spričevalo za preteklo šolsko leto (2016/2017) 
oziroma potrdilo o vseh izpitih opravljenih v preteklem 
študijskem letu 2016/2017 (od 1. 10. 2016 do 30. 9. 
2017),

– izjavo o točnosti podatkov v vlogi in prilogah (iz-
java 1),

– izjavo 2 (izpolnijo jo študentje),
– izjavo, da prosilec ni v delovnem razmerju, da ne 

prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu Repub-
like Slovenije za zaposlovanje, da ne opravlja pridobitne 
dejavnosti in nima statusa zasebnika in samostojnega 
podjetnika (izjava 3),

– fotokopijo bančnega računa (bančne kartice) pro-
silca (v primeru, da je na bančni kartici ime in priimek 
zakonitega zastopnika, ker je le-ta pooblaščen, priložite 
zraven dokazilo, ki izkazuje, da je bančni račun prosil-
čev – npr. pogodbo o odprtju in vodenju transakcijskega 
računa).

Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev 
drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v 
vlogi in priloženi dokumentaciji.

11. Oddaja in dostava vlog
Vloge je potrebno poslati na naslov: Občina Se-

žana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana. Vloga mora biti 
v zapečatenem ovitku opremljena z izpisom na prednji 
strani: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za dodelitev 
denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, 
dijakom in študentom v Občini Sežana za leto 2018«. 
Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je 
bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka prejeta v 
sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 
4, 6210 Sežana, ali če je bila najkasneje zadnji dan 
razpisnega roka oddana na pošti kot priporočena 
pošiljka.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila najkasneje 
zadnji dan razpisnega roka prejeta v sprejemni pisarni 
Občine Sežana ali ni bila najkasneje zadnji dan razpi-
snega roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin zahtevanih z javnim razpisom in raz-
pisno dokumentacijo.

Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi 
pogoji ter merili razpisa.

12. Obravnava vlog
Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija 

najkasneje v osmih dneh od poteka roka za prijavo na 
razpis hkrati odprla vloge, ki bodo prispele do razpisane-
ga roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno 

http://www.sezana.si
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nepopolne vloge bo prosilec pozvan, da v roku 8 dni od 
dne prejetega obvestila dopolni vlogo. V kolikor vloga 
v navedenem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom 
zavržena. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo.

Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih 
vlog in jih v primeru izpolnjenih pogojev ocenila na pod-
lagi meril za dodelitev denarnih spodbud, ki so priloga 
Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinske-
ga proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini 
Sežana, ter podala predlog prejemnikov denarnih spod-
bud in višino sredstev.

Predlog prejemnikov denarnih spodbud se predloži 
direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje orga-
nizacijske enote, ki izda sklepe o izboru prejemnikov 
denarnih spodbud. Prosilec ima možnost pritožbe na 
župana Občine Sežana v roku 8 dni od prejema sklepa.

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: o izboru 
in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo pro-
silci obveščeni v 30 dneh po sprejeti odločitvi in podaji 
predloga na seji komisije. Izbranim učencem, dijakom 
in študentom bodo izdani sklepi o izboru prejemnikov 
denarnih spodbud ter višini dodeljenih sredstev.

Občina Sežana

Št. 430-17/2018-4 Ob-2489/18
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 13. člena 
Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, 
št. 13/18), Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavno-
sti turističnih društev in drugih društev, ki se ukvarjajo s 
pospeševanjem razvoja turizma v Občini Sežana (v na-
daljevanju pravilnik, Uradni list RS, št. 43/02 in 43/07) ter 
na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Sežana 
za leto 2018 (Uradni list RS, št. 74/17, 32/18 in 41/18) 
Občina Sežana objavlja

javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev  

in tistih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem 
turizma v Občini Sežana za leto 2018  

(v nadaljevanju razpis)
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 

6210 Sežana.
2. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje fi-

nančna sredstva iz proračuna Občine Sežana za leto 
2018, proračunska postavka »420801 – Pomoč turi-
stičnim društvom za izvedbo programov« namenjena 
za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in drugih 
društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v Ob-
čini Sežana za leto 2018.

3. Pogoji za prijavo na razpis
Prijavitelji so turistična društva in druga društva, ki 

se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v Občini Sežana 
in izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani po Zakonu o društvih,
– imajo sedež ali podružnico v Občini Sežana ozi-

roma ne glede na sedež, če program aktivno vključuje 
občane Občine Sežana,

– imajo v statutu in v programu društva za leto 2018 
opredeljene turistične aktivnosti,

– da imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogod-
bene obveznosti do Občine Sežana iz predhodnih javnih 
razpisov, če so na njih sodelovali.

4. Višina razpisanih sredstev in obdobje za porabo 
sredstev: predvidena višina razpisanih sredstev znaša 
9.900,00 EUR. Zagotovljena so v proračunu Občine 
Sežana za leto 2018 na proračunski postavki »420801 

– Pomoč turističnim društvom za izvedbo programov«. 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 
2018.

5. Rok za predložitev prijav je vključno do torka, 
31. 7. 2018.

6. Oddaja in dostava vlog
Vloga na razpis mora biti izpolnjena izključno na 

obrazcu za prijavo na razpis, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije (Prijavni obrazec – vloga na razpis), biti 
mora čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosa-
na in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in 
podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev 
drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v 
vlogi in priloženih obrazcih.

Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je po-
trebno poslati v zaprti kuverti na naslov: Občina Sežana, 
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na prednji strani 
kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj, 
Vloga za javni razpis – Turizem 2018«. Na hrbtni strani 
kuverte mora biti označen pošiljatelj.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
bila najkasneje zadnji dan roka prejeta oziroma od-
dana v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska 
cesta 4, 6210 Sežana, v poslovnem času, ali če je bila 
najkasneje zadnji dan roka oddana na pošti kot pripo-
ročena pošiljka.

7. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje 
razpisnih pogojev ugotavlja komisija, ki jo imenuje žu-
pan Občine Sežana, za področje, ki je predmet razpisa.

8. Obravnava vlog
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-

mi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija bo opravila odpi-
ranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog. 
Odpiranje vlog ne bo javno. Prepozno prispele in ne-
pravilno označene vloge komisija ne bo obravnavala in 
bodo neodprte vrnjene pošiljateljem.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentaci-
jo. V primeru formalno nepopolno izpolnjenih vlog bodo 
prijavitelji pozvani, da v roku osmih dni od prejetega 
obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prija-
vitelji v navedenem roku ne bodo dopolnili, se s sklepom 
zavržejo.

Prijavljeni programi se točkujejo. Vrednost točke se 
določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi 
za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega 
programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in 
vrednosti točke. Komisija bo na podlagi meril in kriterijev, 
ki so del pravilnika, določila višino sredstev za sofinan-
ciranje posameznih prijavljenih programov.

Predlog izbora programov in višine sofinanciranja 
bo komisija predložila direktorju občinske uprave oziro-
ma vodji notranje organizacijske enote, ki bo na podlagi 
predloga komisije izdal/a sklepe in prijavitelja hkrati po-
zvala k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku 8 dni od 
prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil 
vlogo za pridobitev sredstev. O pritožbi zoper sklep od-
loča župan Občine Sežana. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.

9. O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem raz-
pisu, bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v roku 60 dni 
od poteka roka za prijavo na razpis. Z izbranimi prijavi-
telji programov bodo sklenjene pogodbe.

10. Razpisna dokumentacija, ki vsebuje javni raz-
pis, navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije, 
obrazec za prijavo na razpis, merila za sofinanciranje 
in vzorec pogodbe je od dneva objave javnega razpisa 
dosegljiva v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizan-
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ska cesta 4, 6210 Sežana ali na spletni strani Občine 
Sežana www.sezana.si.

11. Informacije in pojasnila v zvezi z razpisom: 
Petra Arko Kovačič, pisarna št. 69, tel. 05/731-01-48 ali 
petra.arko@sezana.si.

Občina Sežana

Št. 330-03/2018-3 Ob-2490/18
Na podlagi 7. člena Pravilnika o ohranjanju in 

spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeže-
lja v Občini Komen za programsko obdobje 2015–2020 
(Uradni list RS, št. 73/15, 80/16 in 17/18), Odloka o 
proračunu Občine Komen za leto 2018 (Uradni list RS, 
št. 77/17 in 37/18) in 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), Občina Komen objavlja

javni razpis
za dodelitev državnih pomoči na področju 

kmetijstva, gozdarstva in podeželja  
v Občini Komen za leto 2018

1. Predmet javnega razpisa je dodelitev držav-
nih pomoči za ukrepe na področju kmetijstva, goz-
darstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o 
dodeljevanju pomoči, skladno z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014 z dne 25. 6. 2014 za skupinske izjeme in 
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 »de minimis« z 
dne 18. 12. 2013.

2. Okvirni znesek razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ko-

men za leto 2018 na postavki 110201 »Sofinanciranje 
ukrepov spodbujanja razvoja kmetijstva po razpisu« v 
znesku 25.000 EUR.

A. Ukrepi »skupinske izjeme« (v skladu z Uredbo 
Komisije EU št. 702/2014)

Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopred-
metena sredstva na gospodarstvih v zvezi s primar-
no kmetijsko proizvodnjo (sredstva v skupnem znesku 
17.000 EUR):
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 11.000 EUR
Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 3.000 EUR
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 3.000 EUR

B. Ukrepi »de minimis« v skladu z Uredbo Ko-
misije EU št 1407/2013 (sredstva v skupnem znesku 
8.000 EUR)
Pomoč na področju predelave 
kmetijskih proizvodov 4.000 EUR
Naložbe za opravljanje dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah in trženje 
kmetijskih proizvodov 4.000 EUR

3. Splošna določila
a) Splošna določila, ki veljajo za vse ukrepe:
– pomoč se lahko dodeli upravičencem, ki so opre-

deljeni v okviru posameznega ukrepa in so skladni s 
Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kme-
tijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen za pro-
gramsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 73/15, 
80/16 in 17/18; v nadaljevanju: pravilnik),

– pomoč se ne dodelil za davek na dodano vred-
nost,

– pomoči, ki jih prejme upravičenec iz katerega koli 
javnega vira se seštevajo ter ne smejo preseči maksi-
malne višine pomoči določene s pravilnikom,

– vlagatelj je do denarne pomoči za enako investi-
cijo upravičen samo enkrat,

– vlagatelj, ki je za isto investicijo že prejel pomoč, 
ne more kandidirati za sredstva iz tega javnega razpisa 
oziroma lahko kandidira le do stopnje intenzivnosti, do-
ločene s tem razpisom,

– če aktivnost (investicija), ki jo je vlagatelj prijavil, 
traja več let oziroma poteka v več fazah, je vlagatelj za 
celotno aktivnost (investicijo), ne glede na čas trajanja 
njene izvedbe, upravičen do pomoči v skupnem znesku 
do 5.000 EUR. V kolikor je vlagatelj v preteklih letih že 
prejel najvišji dovoljeni znesek pomoči za prijavljeno 
aktivnost (investicijo), do pomoči za isto investicijo ni 
upravičen več,

– upravičenec mora imeti za nakazilo dodeljenih 
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji,

– vlagatelj, ki pridobi pomoč iz tega javnega razpi-
sa, mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga 
za odobritev pomoči po javnem razpisu, še 10 let od 
datuma prejema sredstev,

– do pomoči niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo 
poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Komen in do 
države, niti ne subjekti, ki redno ne izplačujejo plač ali 
socialnih prispevkov,

– za vlagatelje, za katere velja 35. člen Zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – UPB2), veljajo omejitve poslovanja,

– upoštevajo se le upravičeni stroški, izkazani z 
računi oziroma predračuni, ki so bili predloženi v vlogi.

V primeru ugotovljene nenamenske porabe in zako-
nitosti pridobitve proračunskih sredstev, mora prejemnik 
pomoči vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi 
zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti 
nenamensko porabljena,

– da je prejemnik za katerikoli namen pridobitve 
sredstev navajal neresnične podatke,

– da je prejemnik za isti namen in iz istega naslova 
že pridobil finančna sredstva ali

– katerekoli druge kršitve.
V navedenih primerih ugotovljene kršitve, prejemnik 

pomoči izgubi pravico do pridobitve sredstev po pravilni-
ku za naslednji dve leti.

V kolikor posamezni prejemnik pomoči ne odda 
zahtevka v skladu z 9. členom pravilnika, prejemnik po-
moči izgubi pravico do pridobitve sredstev po pravilniku 
v naslednjem letu.

Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih 
pogojev, navedenih pri posameznih ukrepih v tem raz-
pisu oziroma pravilniku.

Pri izračunu pravice do dodelitve sredstev kot tudi 
obravnavi vloženega zahtevka se v primeru predložitve 
predračuna, upošteva predračun priložen vlogi. V kolikor 
bo vlagatelj pri izstavitvi zahtevka za izplačilo sredstev 
predložil račun, ki se v znesku razlikuje od predračuna, 
je upravičen največ do zneska, ki mu je bil priznan s 
sklepom oziroma do sorazmerno nižjega zneska glede 
na priloženi račun.

b) Splošna določila, ki se nanašajo na državne 
pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014):

– Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi Uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:

– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo 
na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim 
je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo 
z notranjim trgom ter

– podjetja v težavah.
– Določbe o pomoči po tem razpisu se ne upo-

rabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 za:
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– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v 
tretje države ali države članice, in sicer, če je pomoč 
neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpo-
stavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi 
tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo ter

– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe 
domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.

– Za ukrepe po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 se 
pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč 
ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč priložena 
pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.

– Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, 
določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najvišjih 
zneskov pomoči Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, 
ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v 
celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno 
financira iz sredstev EU.

– Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014 se lahko kumulira z vsako drugo državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se de-
loma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumula-
cijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska 
pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z 
Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.

– Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in 
člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo pre-
sežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta 
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

– Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo 
de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi 
bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči 
ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije 
(EU) št. 702/2014.

c) Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe po-
moči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 1407/2013):

– Do »de minimis« pomoči niso upravičena podjetja 
iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti;

– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

a) če je znesek pomoči, določen na podlagi cene 
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v 
celoti prenese na primarne proizvajalce.

– Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z 
izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo.

– Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo 
domačih proizvodov pred uvoženimi.

– Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, 
majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o fi-
nančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno 
prečiščeno besedilo in 10/15 – uradno prečiščeno bese-
dilo popravek) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji 
ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba 
tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla 
polovico osnovnega kapitala družbe.

– Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upra-
vičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pra-
vila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) 
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) 
ne sme preseči 200.000 EUR (v primeru podjetij, ki delu-
jejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša 
zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v ob-
dobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in 
namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz 
sredstev države, občine ali Unije. Pomoč »de minimis« 
se ne uporablja za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.

– »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med 
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a. podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev 
ali družbenikov drugega podjetja;

b. podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati ve-
čino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

c. podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu;

d. podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navede-
nega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a. do 
d. tega odstavka, preko enega ali več drugih podjetij, 
prav tako veljajo za enotno podjetje.

– Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega od-
stavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem 
ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki 
sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) 
št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, do-
deljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če 
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti 
ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v 
sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, 
ne prejemajo pomoči »de minimis« na podlagi Uredbe 
Komisije (ES) št. 1407/2013.

– Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z dr-
žavno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali 
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, 
če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenziv-
nost pomoči ali znesek pomoči.

– Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s 
pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene 
v uredbi št. 360/2012.

– Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s 
pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugi-
mi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje 
(200.000 EUR oziroma 100.000 EUR).

– Prejemnik pomoči mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh »de mini-

mis«, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje pre-
jelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 ali 
drugih uredb »de minimis« v predhodnih dveh poslovnih 
letih in v tekočem proračunskem letu,

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) 
pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z 
dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo prese-
žena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnosti 
pomoči po drugih predpisih,
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– pisno izjavo s seznamom podjetij, s katerimi je 
lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že 
prejetih »de minimis« pomoči za vsa, z njim povezana 
podjetja.

4. Ukrepi
A. Ukrepi »skupinske izjeme«
A.1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopred-

metena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s 
primarno kmetijsko proizvodnjo

Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od nasle-
dnjih ciljev:

– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kme-
tijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov 
proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvo-
dnje,

– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer 
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba 
presega veljavne standarde Unije,

– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, pove-
zane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetij-
stva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, koma-
sacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z 
energijo in vodo.

Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in 

letnih rastlin,
– zasaditev letnih rastlin,
– dela v zvezi z odvodnjavanjem,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih 

zem ljišč,
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo 

pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od 
začetka njihovega delovanja,

– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 
dokumentacije,

– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov 

Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem 
prestrukturiranja vinogradov,

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
– obratna sredstva.
A.1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Upravičeni stroški:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hle-

vov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodar-
stvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev 
izpustov (stroški materiala),

– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije, pri-
ključkov in opreme,

– stroški nove opreme hlevov in gospodarskih po-
slopij,

– stroški ureditve trajnega nasada,
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v 

rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav,
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugo-

dnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …),
– stroški gradnje ali adaptacije čebelnjakov ter stro-

ški nakupa čebelarske opreme in čebelarskih pripo-
močkov.

Med stroške nakupa nove kmetijske mehanizacije, 
se ne upošteva stroške nakupa traktorjev.

Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki so dejavna na po-

dročju primarne kmetijske proizvodnje, imajo sedež na 
območju Občine Komen, so vpisana v register kme-
tijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu 
kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Komen,

– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opra-
vljajo na najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin (za 

1 ha primerljive kmetijske površine se šteje 1 ha njiv ali 
vrtov, 0,25 ha vinograda, 2 ha travnikov ali ekstenzivnih 
sadovnjakov, 4 ha pašnikov),

– kmetijska gospodarstva, s sedežem v Občini Ko-
men, ki imajo čebelnjake vpisane v register čebelnjakov.

K prijavi je potrebno priložiti – Za vse ukrepe pod 
točko A.1.1.:

– fotokopijo zbirne vloge (subvencijske vloge) v te-
kočem oziroma v preteklem letu, če rok za oddajo zbirne 
vloge v tekočem letu še ni potekel ali

– fotokopijo izpisa iz registra kmetijskih gospodar-
stev (kmetijska zemljišča v uporabi),

– ponudbo oziroma predračun za načrtovano na-
ložbo,

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti inve-
sticije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS),

– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (Izjava 1),
– izjavo o kumulaciji pomoči (Izjava 2),
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Iz-

java 3),
– parafiran vzorec pogodbe.
K prijavi je potrebno priložiti – Naložbe v gradnjo, 

rekonstrukcijo ali adaptacijo hlevov in gospodarskih po-
slopij ter ureditev izpustov:

– dokazilo o lastništvu zemljišča (npr. fotokopijo 
posestnega lista, zemljiško knjižnega izpiska, najemne 
ali zakupne pogodbe, soglasje lastnika),

– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-
vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno,

– projektno dokumentacija za izvedbo naložbe,
– načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in 

tehnologijo reje, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna 
institucija (minimalno 4 GVŽ po vhlevitvi),

– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 
14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov 
na okolje, če je le-ta potrebna.

K prijavi je potrebno priložiti – Nakup nove kmetij-
ske mehanizacije, priključkov in opreme:

– predložitev dveh ponudb ali predračunov za načr-
tovano naložbo z enako specifikacijo, razen če ni možno 
pridobiti dodatne ponudbe zaradi objektivnih razlogov.

K prijavi je potrebno priložiti – Ureditev trajnega 
nasada:

– dokazilo o lastništvu zemljišča (npr. fotokopijo 
posestnega lista, zemljiško knjižnega izpiska, najemne 
ali zakupne pogodbe, soglasje lastnika),

– upoštevati je potrebno državne predpise, ki dolo-
čajo zasaditev, kar se izkazuje s potrdilom KSS,

– načrt postavitve trajnega nasada s finančno kon-
strukcijo ter predračuni (načrt postavitve pripravi pristoj-
na institucija – KSS).

K prijavi je potrebno priložiti – Naložba v nakup ra-
stlinjaka, montaža ter oprema v rastilnjaku:

– dokazilo o lastništvu zemljišča (npr. fotokopijo 
posestnega lista, zemljiško knjižnega izpiska, najemne 
ali zakupne pogodbe, soglasje lastnika),

– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-
vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno.

K prijavi je potrebno priložiti – Nakup in postavitev 
zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami:

– dokazilo o lastništvu zemljišča (npr. fotokopijo 
posestnega lista, zemljiško knjižnega izpiska, najemne 
ali zakupne pogodbe, soglasje lastnika).

K prijavi je potrebno priložiti – Stroški gradnje ali 
adaptacije čebelnjakov ter stroški nakupa čebelarske 
opreme in čebelarskih pripomočkov:
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– dokazilo, da ima kmetijsko gospodarstvo minimal-
no 10 čebeljih družin.

Pogoj za pridobitev sredstev – Za vse ukrepe pod 
točko A.1.1.: kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo 
prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ci-
ljev ukrepa.

Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov 
naložb na kmetijskih gospodarstvih brez DDV. Najmanj-
ši znesek dodeljene pomoči je 200 EUR, najvišji pa 
5.000 EUR na gospodarstvo.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosi-
lec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščeni član 
kmetijskega gospodarstva.

A.1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega 

zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki),
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev 

pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za 

živino,
– stroški nakupa in postavitve opreme za zaščito 

pred divjadjo, pticami in velikimi zvermi.
Upravičenci:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več 

kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo 
(pašna skupnost, agrarna skupnost …),

– kmetijska gospodarstva, ki so dejavna na po-
dročju primarne kmetijske proizvodnje, imajo sedež na 
območju Občine Komen, so vpisana v register kme-
tijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu 
kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Komen.

K prijavi je potrebno priložiti – Za vse ukrepe pod 
točko A.1.2.:

– fotokopijo zbirne vloge (subvencijske vloge) v te-
kočem oziroma v preteklem letu, če rok za oddajo zbirne 
vloge v tekočem letu še ni potekel ali

– fotokopijo izpisa iz registra kmetijskih gospodar-
stev (kmetijska zemljišča v uporabi),

– dokazilo o lastništvu zemljišča (npr. fotokopijo 
posestnega lista, zemljiško knjižnega izpiska, najemne 
ali zakupne pogodbe, soglasje lastnika za najmanj 5 let),

– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe (v 
primeru zakupa ali najema zemljišča ali soglasja lastnika),

– ponudbo oziroma predračun za načrtovano na-
ložbo,

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti inve-
sticije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS),

– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (Izjava 1),
– izjavo o kumulaciji pomoči (Izjava 2),
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Iz-

java 3),
– parafiran vzorec pogodbe.
K prijavi je potrebno priložiti – Ureditev kmetijskih 

zemljišč ali nezahtevna agromelioracija:
– fotokopijo katastrskega načrta in program del, ki 

ga pripravi pristojna strokovna služba,
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumen-

tacija za izvedbo naložbe, v kolikor je potrebna.
K prijavi je potrebno priložiti – Nakup opreme za 

ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo, opreme za 
ureditev napajališč za živino:

– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, 
opreme in tehnologijo paše (iz načrta mora biti razvidna 
površina pašnika in stalež živine, drobnice), ki ga pripra-
vi pristojna strokovna služba,

– dokazilo o staležu živali na kmetijskem gospo-
darstvu.

K prijavi je potrebno priložiti – Nakup opreme za 
zaščito pred divjadjo, pticami in velikimi zvermi:

– opis postavitve zaščite s skicami (napisati vrsto 
zaščite ter vrsto živali pred katero se varuje).

Pogoj za pridobitev sredstev:
– najmanjša velikost pašnika je 1 ha, največja 30 ha,
– najmanjša obremenitev pašnika je od 0,2 GVŽ 

travojedih živali na ha, največja pa 1,8 GVŽ travojedih 
živali na ha,

– nosilec mora imeti ob oddaji vloge v lasti ali za-
kupu vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih zemljišč (šteje se 
raba po GERK-ih),

– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati 
k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa.

Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov 
naložb na kmetijskih gospodarstvih brez DDV. Najmanj-
ši znesek dodeljene pomoči je 200 EUR, najvišji pa 
5.000 EUR na gospodarstvo.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosi-
lec kmetijskega gospodarstva oziroma član kmetijskega 
gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo poobla-
stijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni 
v skupno naložbo.

A.2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Cilj pomoči: je sofinanciranje dela zavarovalnih pre-

mij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom 
kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov:

– naravnih nesreč,
– slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče ena-

čiti z naravnimi nesrečami, in drugih slabih vremenskih 
razmer,

– bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastli-
nah in

– zaščitenih živali.
Upravičeni strošek: je strošek zavarovalnih premij, 

vključno s pripadajočim davkom od prometa zavaroval-
nih poslov.

Upravičenci do pomoči: so pravne ali fizične ose-
be, ki so vpisane v register kmetijskih gospodarstev, 
s sedežem in površinami na območju Občine Komen, 
ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je 
vključena v sofinanciranje po veljavni nacionalni uredbi.

Pogoji za pridobitev pomoči:
– predložitev izpisa iz registra kmetijskih gospo-

darstev in
– veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino 

nacionalnega sofinanciranja.
Intenzivnost pomoči:
– pomoč pridobljena s tem razpisom, skupaj s po-

močjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavaroval-
nih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvo-
dnje in ribištva, skupno ne sme preseči 65 % stroškov 
zavarovalne premije,

– najvišji znesek pomoči, pridobljen s tem razpisom, 
znaša največ 500 EUR.

B. Ukrepi »de minimis«
B.1. Pomoč na področju predelave kmetijskih pro-

izvodov
Predmet podpore v skladu s predpisi o dopolnilnih 

dejavnostih na kmetiji:
– uvedba nove tehnologije oziroma posodobitev v 

predelavi grozdja (kletarska oprema, polnilne linije ipd.),
– uvedba nove tehnologije oziroma posodobitve v 

predelavi mleka, mesa, medu in čebeljih izdelkov ipd.
Upravičeni stroški:
– stroški povezani z nakupom nove opreme.
Upravičenci v skladu s predpisi o dopolnilnih dejav-

nostih na kmetiji:
– za predelavo grozdja: kmetijski pridelovalci, ki so 

vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina in imajo 
sedež na območju Občine Komen,
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– za predelavo medu in čebeljih izdelkov: registri-
rani čebelarji oziroma kmetijska gospodarstva, s stalnim 
bivališčem v Občini Komen, ki se ukvarjajo s čebelarsko 
dejavnostjo (z najmanj 10 čebeljimi družinami),

– za ostale: nosilci kmetijskih gospodarstev in člani 
kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi 
dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano 
v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež in 
kmetijske površine na območju Občine Komen.

K prijavi je potrebno priložiti:
– fotokopijo izpisa iz registra pridelovalcev grozdja 

in vina (izda Upravna enota) ali
– fotokopijo potrdila vpisa v register čebelarjev ali
– fotokopijo dovoljenja za opravljanje dopolnilne 

dejavnosti (izda Upravna enota),
– priložiti je potrebno predračun ali ponudbo ozi-

roma račun za nakup opreme (v kolikor upravičenec 
predloži predračun ali ponudbo, se v upravnem aktu o 
dodelitvi sredstev določi rok, do katerega mora predložiti 
dokazila o nabavi opreme),

– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi 
pristojna strokovna služba (KSS),

– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (Izjava 1),
– izjavo o kumulaciji pomoči (Izjava 2),
– izjavo o povezanih podjetij – enotno podjetje 

(Izjava 3),
– izjavo o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdruži-

tvi podjetij (Izjava 4),
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Iz-

java 5),
– parafiran vzorec pogodbe.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaklju-
čeni investiciji,

– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za 
opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem 
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o 
vrstah, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih de-
javnosti na kmetiji.

Intenzivnost pomoči: do 50 % upravičenih stroškov 
brez DDV. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 
500 EUR, največji pa 3.000 EUR na kmetijsko gospo-
darstvo na leto.

B.2. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti 
na kmetijah in trženje kmetijskih proizvodov

Predmet podpore v skladu s predpisi o dopolnilnih 
dejavnostih na kmetiji:

– predelava kmetijskih proizvodov (mleka, mesa, 
sadja, medu in čebeljih izdelkov ipd.),

– turizem na kmetiji,
– dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na 

kmetiji, storitvami oziroma izdelki,
– prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij,
– predelava gozdnih lesnih sortimentov.
Upravičeni stroški:
– stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– stroški nakupa nove opreme in naprav,
– promocija (katalogi, zloženke ipd.).
Upravičenci v skladu s predpisi o dopolnilnih dejav-

nostih na kmetiji:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijskih 

gospodarstev, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi 
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisana v register 
kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež in kmetijske 
površine na območju Občine Komen ter bo naložba iz-
vedena na območju Občine Komen.

K prijavi je potrebno priložiti – Za vse ukrepe pod 
točko B.2.:

– fotokopijo izpisa iz registra pridelovalcev grozdja 
in vina (izda Upravna enota) ali

– fotokopijo potrdila vpisa v register čebelarjev ali
– fotokopijo dovoljenja za opravljanje dopolnilne 

dejavnosti (izda Upravna enota),
– priložiti je potrebno predračun ali ponudbo ozi-

roma račun za nakup opreme (v kolikor upravičenec 
predloži predračun ali ponudbo, se v upravnem aktu o 
dodelitvi sredstev določi rok, do katerega mora predložiti 
dokazila o nabavi opreme),

– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi 
pristojna strokovna služba (KSS),

– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (Izjava 1),
– izjavo o kumulaciji pomoči (Izjava 2),
– izjavo o povezanih podjetij – enotno podjetje 

(Izjava 3),
– izjavo o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdru-

žitvi podjetij (Izjava 4),
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Iz-

java 5),
– parafiran vzorec pogodbe.
K prijavi je potrebno priložiti – Izgradnja ali obnova 

objekta:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-

vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno,

– načrt s popisom del in opreme v skladu z veljavno 
zakonodajo,

– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom 
stroškov.

Pogoj za pridobitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za 

opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem 
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o 
vrstah, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih de-
javnosti na kmetiji;

– če se kmetijsko gospodarstvo ukvarja primarno 
s proizvodnjo in predelavo vina, mora obsegati najmanj 
1 ha vinogradov;

– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaklju-
čeni investiciji.

Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov 
brez DDV. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 
500 EUR, največji pa 3.000 EUR na kmetijsko gospo-
darstvo na leto.

5. Obdobje porabe sredstev
Ukrepi »skupinske izjeme«: gre za državne pomoči, 

ki se ne smejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti – 
upravičeni stroški so tisti, ki bodo nastali v obdobju od 
izdaje upravnega akta o pravici do prejema sredstev do 
petka, 28. 9. 2018 (rok za oddajo zahtevka za izplačilo 
sredstev je 1. 10. 2018).

Ukrepi »de minimis«: upoštevajo se investicije ozi-
roma naložbe izvedene do petka, 28. 9. 2018 (rok za 
oddajo zahtevka za izplačilo sredstev je 1. 10. 2018).

6. Rok in način prijave
Prijava na razpis mora biti vložena na priloženem 

obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so 
navedene v razpisu. V kolikor prijavitelj odda več vlog, 
mora biti vsaka vloga oddana na svojem obrazcu in v 
svoji ovojnici.

Rok za vložitev vlog za vse ukrepe je 21 dni od 
objave v Uradnem listu RS. Rok prične teči naslednji 
dan po objavi.

Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo do roka, 
navedenega v prejšnjem odstavku, osebno oddane v 
sprejemni pisarni občine oziroma oddane po pošti na 
naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vloga, 
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oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni 
ovojnici. Na prednji strani mora biti označeno: »Ne od-
piraj, Javni razpis kmetijstvo – skupinske izjeme ali de 
minimis«, na hrbtni strani ovojnice pa ime in priimek ter 
naslov prijavitelja.

7. Pregled, obravnava in ocenitev vlog
Komisija, imenovana s sklepom župana, bo pri 

svojem delu upoštevala določila Pravilnika o postop-
kih za izvrševanje proračuna RS. Odpiranje vlog ni 
javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno 
izpolnjene in označene ovojnice. Prepozno vloženih 
vlog komisija ne bo odpirala in bodo neodprte vrnjene 
prijaviteljem. V primeru nepopolne vloge, se vlagatelja 
pozove, da jo v roku 8 dni dopolni.

Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma preveri-
tve v vlogi navedenih podatkov od prijavitelja zahteva 
tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni 
zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo do-
polnjene, bodo s sklepom zavržene.

Na podlagi ocenjevanja vseh popolnih vlog, višine 
zahtevanih sredstev s strani upravičenca in višine raz-
položljivih sredstev, bo komisija določila višino sredstev 
za sofinanciranje upravičenih stroškov posamezne in-
vesticije oziroma naložbe. Komisija bo pripravila pre-
dlog razdelitve sredstev.

Sredstva se dodeli le tistemu upravičencu, katere-
ga odobreni znesek preseže znesek minimalne dodeli-
tve v skladu s Pravilnikom.

V primeru, da bo po preteku roka za oddajo zah-
tevkov za izplačilo ugotovljeno, da je večje število 
prijaviteljev odstopilo od nameravane investicije, ali 
da sredstva ne bodo razdeljena v celotnem znesku, 
komisija lahko na predlog občinske uprave pripravi nov 
izračun dodelitve sredstev, pri čemer mora upošteva-
ti najvišje dodeljene zneske višine sofinanciranja. V 
kolikor ostanejo pri posameznem ukrepu razpisa ne-
dodeljena sredstva v znesku več kot 500 EUR, se ta 
razdelijo sorazmerno glede na prejete zneske pomoči 
prejemnikom teh pomoči v okviru istega ukrepa do 
porabe vseh razpoložljivih denarnih sredstev na pro-
računski postavki.

8. Izplačilo sredstev
Upravičencem bo izdan sklep o pravici do prejema 

sredstev. Sklep vsebuje tudi opredelitev namena in 
upravičenih stroškov. Zoper sklep je dovoljena pritožba 
v roku 8 dni od prejema sklepa.

Najpozneje do ponedeljka, 1. 10. 2018, mora upra-
vičenec Občini Komen posredovati zahtevek za izpla-
čilo sredstev na podlagi sklepa o pravici do prejema 
sredstev s priloženimi ustreznimi dokazili o namenski 
porabi sredstev (priložiti je potrebno originalna dokazi-
la o plačilu – originalen bančni izpisek in podobno, na 
vseh dokazilih mora biti razvidna višina plačila in plač-
nik). V kolikor so priložena dokazila o plačilu investicije 
ali opreme nejasna, oziroma obstaja dvom o pristnosti 
plačila, lahko komisija od prejemnika sredstev zahteva 
dodatna dokazila. Komisija bo upoštevala le dokazila o 
izvedeni aktivnosti z datumom po datumu izdaje skle-
pa. Na podlagi zahtevka z vsemi predloženimi dokazili, 
bo občina s prejemniki sredstev sklenila pogodbe.

9. Dodatne informacije: obrazci za prijavo na javni 
razpis so dostopni od dneva objave razpisa v spreje-
mni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, 
dosegljivi so tudi preko spletne strani Občine Komen 
www.komen.si (rubrika Razpisi). Dodatne informacije 
posreduje Tomaž Benko, tel. 05/731-04-59, e-pošta: 
tomaz.benko@komen.si, v času uradnih ur.

Občina Komen

 Ob-2500/18

Javni razpis  
za podelitev koncesije za izvedbo projekta 

energetskega pogodbeništva na objektih Mestne 
občine Maribor

1. Povabilo k oddaji prijave
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 

2000 Maribor, na podlagi 48. člena Zakona o javno- 
zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v 
nadaljevanju: ZJZP) in Odloka o javno-zasebnem part-
nerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja 
prihrankov rabe energije z namenom energetske sanaci-
je objektov v lasti Mestne občine Maribor (Medobčinski 
uradni vestnik, št. 12/18) objavlja povabilo k oddaji pri-
jave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije 
za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na 
objektih Mestne občine Maribor.

Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora 
biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno 
dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni 
strani: http://www.maribor.si/.

2. Splošne informacije o javnem razpisu
Koncedent: Mestna občina Maribor, Ulica heroja 

Staneta 1, 2000 Maribor.
Ime javnega razpisa: »Podelitev koncesije za iz-

vedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih 
Mestne občine Maribor«.

Podatki o koncesijskem aktu: Odlok o javno-za-
sebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega 
zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom ener-
getske sanacije objektov v lasti Mestne občine Maribor 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 12/18; v nadaljevanju: 
Odlok).

Predmet koncesije: Predmet koncesije je izvaja-
nje storitev energetskega pogodbeništva po načelu po-
godbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektih 
Mestne občine Maribor, in ki so navedeni v nadaljevanju 
predmetnega poglavja.

Razdelitev na sklope: Predmet javnega razpisa je 
razdeljen na dva sklopa:

– Sklop 1: Celovita energetska prenova javnih 
objektov v lasti Mestne občine Maribor,

– Sklop 2: Delna energetska prenova javnih objek-
tov v lasti Mestne občine Maribor.

Gospodarski subjekti lahko podajo prijavo samo za 
oba sklopa skupaj.

Območje izvajanja koncesije: Območje izvajanja 
koncesije obsega:

Sklop 1:
Št. Objekt Naslov objekta

1. Upravna stavba MOM Ulica heroja Staneta 1, 
Maribor

2. OŠ bratov Polančičev 
Maribor

Prešernova ulica 19, 
Maribor

3. OŠ Leona Štuklja 
Maribor

Klinetova ulica 18, 
Maribor

4. OŠ Ludvika Pliberška 
Maribor

Lackova cesta 4, 
Maribor

5. OŠ Martina Konšaka 
Maribor

Prekmurska ulica 67, 
Maribor

6. OŠ Maksa Durjave 
Maribor

Ruška cesta 13, 
Maribor

7. OŠ Slave Klavore 
Maribor

Štrekljeva ulica 31, 
Maribor



Stran 1546 / Št. 46 / 6. 7. 2018 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št. Objekt Naslov objekta

8. OŠ Franca Rozmana 
Staneta Maribor

Kersnikova ulica 10, 
Maribor

9. OŠ Malečnik Malečnik 61, Malečnik

10. OŠ Prežihovega 
Voranca Maribor

Gosposvetska 
cesta 10, Maribor

11. OŠ Draga Kobala 
Maribor

Tolstojeva ulica 3, 
Maribor

12. OŠ Rada Robiča 
Limbuš

Limbuška cesta 62, 
Limbuš

13. Vrtec Tezno Maribor, 
PE Pedenjped

Ulica heroja 
Nandeta 3, Maribor

14. Vrtec Pobrežje, 
PE Grinič

Cesta XIV. divizije 14a, 
Maribor

Sklop 2:

Št. Objekt Naslov objekta

15.
Vrtec Borisa Pečeta 
Maribor, 
PE Bresternica

Na Gaj 4, Besternica

16. Vrtec Studenci, 
PE Iztokova Žabotova 10, Maribor

17. Vrtec Studenci, 
PE Limbuš 

Šolska ulica 25-27, 
Limbuš

18. Vrtec Pobrežje, 
PE Ob Gozdu Ob Gozdu 22, Maribor

19. Vrtec Pobrežje, 
PE Brezje Na trati 6, Maribor

20. Vrtec Pobrežje, 
PE Mojca

Železnikova ulica 24, 
Maribor

21.
Vrtec Otona 
Župančiča, 
PE Mehurčki

Ulica 
Arnolda Tovornika 12, 
Maribor

22. Vrtec Jadvige Golež, 
PE Ob Gozdu

Ertlova ulica 13, 
Maribor

23. Ledna dvorana Koresova ulica 7, 
Maribor

24. Dvorana Tabor Koresova ulica 7, 
Maribor

Do oddaje končnih ponudb lahko koncedent na-
bor objektov in/ali ukrepov, ki bodo vključeni v projekt, 
zmanjša, v kolikor se za posamezni objekt izkaže, da 
je njegova vključitev v projekt negospodarna, ali bi 
usklajevanje s pogoji soglasodajalcev v tolikšni meri 
oviralo izvedbo tega projekta, da bi to lahko ogrozilo 
uspešno izvedbo celotnega projekta.

Nabora objektov, ki so predmet energetske pre-
nove v okviru Sklopa 1 in Sklopa 2, se ne sme razvr-
ščati med seznami iz enega sklopa v drugega.

Trajanje koncesije: Koncesija se podeli za največ 
20 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z 
določbami ZJZP, koncesijskega akta in sklenjene kon-
cesijske pogodbe. Razmerje javno-zasebnega part-
nerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti 
koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativne-
ga programa Evropske kohezijske politike za obdobje 
2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in 
proizvodnja energije ter pametna omrežja«, temat-

skega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično go-
spodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 
»Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega 
upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov 
energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stav-
bami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 
4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem 
sektorju«.

3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok za 
predložitev prijav

Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji 
za njihovo predložitev so podane v razpisni doku-
mentaciji.

Končni rok za prejem prijav je 21. 8. 2018 do 
12. ure.

Prijave morajo do zgoraj navedenega roka pri-
speti na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja 
Staneta 1, 2000 Maribor. Prijave morajo ne glede na 
način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča kon-
cedenta prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se 
bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslo-
vu Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 
2000 Maribor, dne 21. 8. 2018 ob 12.15.

4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: 
skladno z 38. členom ZJZP se na javni razpis lahko 
prijavi skupina prijaviteljev (skupna prijava), pri če-
mer prijavo odda vodilni partner. Prijavitelj lahko v 
okviru prijave skladno s 74. členom ZJZP nominira 
poljubno število podizvajalcev. Podrobnejše določbe 
glede predložitve skupne prijave oziroma nominacije 
podizvajalcev so navedene v razpisni dokumentaciji.

5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnje-
vati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, 
so podana v razpisni dokumentaciji.

6. Merila
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so:
– višina prihrankov,
– obseg ponujenih ukrepov,
– trajanje koncesijskega razmerja,
– udeležba koncedenta pri prihrankih in
– višina investicije.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 

50. člena ZJZP navedena v padajočem zaporedju 
njihove pomembnosti.

Druga merila ter podrobnejša vsebina meril in 
ponderiranje, bo opredeljeno v razpisnih dokumenta-
cijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.

7. Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob 

upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konku-
renčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obvešče-
ni predvidoma do 31. 10. 2018.

Podrobnejše določbe glede postopka izbire izva-
jalca so podane v razpisni dokumentaciji.

8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja 
v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elemen-
ti javnega razpisa preko elektronske pošte mestna.
obcina@maribor.si, s pripisom za zadevo »Podelitev 
koncesije za izvedbo projekta energetskega pogod-
beništva na objektih Mestne občine Maribor«. Skrajni 
rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom 
je 10. 8. 2018 do 10. ure. Pojasnila, navezujoča se 
na zastavljena vprašanja, bodo podana v čim krajšem 
času, najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav 
in bodo objavljena na spletni strani koncedenta.

Mestna občina Maribor
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 Ob-2487/18

Javni razpis
za podelitev koncesije za izvedbo projekta 

energetskega pogodbeništva na objektih Dijaškega 
doma Lizike Jančar Maribor

1. Povabilo k oddaji prijave
Dijaški dom Lizike Jančar, Titova cesta 24A, 

2000 Maribor, na podlagi 48. člena Zakona o javno- 
zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v 
nadaljevanju: ZJZP), Sklepa Vlade RS številka 36000-
3/2018/3 z dne 14. 6. 2018 ter Koncesijskega akta o 
javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta ener-
getskega pogodbeništva na objektih Dijaškega doma 
Lizike Jančar Maribor (Uradni list RS, št. 44/18; v nada-
ljevanju: Koncesijski akt) objavlja povabilo k oddaji pri-
jave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije 
za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na 
objektih Dijaškega doma Lizike Jančar Maribor.

Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora 
biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno 
dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni 
strani: http://www.ddlizika.si/.

2. Splošne informacije o javnem razpisu
Koncedent: Dijaški dom Lizike Jančar, Titova 

cesta 24A, 2000 Maribor
Ime javnega razpisa: »Podelitev koncesije za iz-

vedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih 
Dijaškega doma Lizike Jančar Maribor«

Številka javnega razpisa: 139/410-01/2018
Podatki o koncesijskem aktu: Koncesijski akt o jav-

no-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energet-
skega pogodbeništva na objektih Dijaškega doma Lizike 
Jančar Maribor (Uradni list RS, št. 44/18)

Predmet koncesije: Predmet koncesije je izvajanje 
storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogod-
benega zagotavljanja prihrankov energije v objektih Di-
jaškega doma Lizike Jančar Maribor, in ki so navedeni 
v nadaljevanju predmetnega poglavja.

Območje izvajanja koncesije: Območje izvajanja 
koncesije predvidoma obsega objekt Dijaškega doma 
Lizike Jančar Maribor, Titova c. 24a, Maribor, številka 
stavbe 1256, ki stoji na parcelni št.: 1002, k.o. 659 Tabor.

Trajanje koncesije: Koncesijsko razmerje se sklene 
za največ 20 let. Razmerje javno-zasebnega partnerstva 
se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske 
pogodbe, skladno z določbami le-te.

Razdelitev na sklope: Javni razpis ni razdeljen na 
sklope.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativne-
ga programa Evropske kohezijske politike za obdobje 
2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in pro-
izvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega 
cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo 
v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbuja-
nje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z 
energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni 
infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanj-

skemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje 
učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok za 
predložitev prijav

Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za 
njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

Končni rok za prejem prijav je 21. 8. 2018 do 10. ure.
Prijave morajo do zgoraj navedenega roka prispeti 

na naslov Dijaški dom Lizike Jančar, Titova cesta 24A, 
2000 Maribor. Prijave morajo ne glede na način dostave 
(osebno ali po pošti) do vložišča koncedenta prispeti do 
zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepo-
zno prejete (prejemna teorija).

Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Dija-
ški dom Lizike Jančar, Titova cesta 24A, 2000 Maribor, 
dne 21. 8. 2018 ob 10.15.

4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: skla-
dno z 38. členom ZJZP se na javni razpis lahko prijavi 
skupina prijaviteljev (skupna prijava), pri čemer prijavo 
odda vodilni partner. Prijavitelj lahko v okviru prijave 
skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število 
podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve 
skupne prijave oziroma nominacije podizvajalcev so 
navedene v razpisni dokumentaciji.

5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, 
in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so po-
dana v razpisni dokumentaciji.

6. Merila
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so:
– višina prihrankov,
– obseg ponujenih ukrepov,
– trajanje koncesijskega razmerja in
– višina investicije.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. čle-

na ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove po-
membnosti. Druga merila ter podrobnejša vsebina meril 
in ponderiranje, bo opredeljeno v razpisnih dokumenta-
cijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.

7. Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob 

upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konku-
renčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni 
predvidoma do 31. 10. 2018.

Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajal-
ca so podane v razpisni dokumentaciji.

8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v 
zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi jav-
nega razpisa preko elektronske pošte info@ddlizika.si, 
s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo 
projekta energetskega pogodbeništva na objektih Dija-
škega doma Lizike Jančar Maribor«. Skrajni rok za po-
stavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 10. 8. 
2018 do 10. ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena 
vprašanja, bodo podana v čim krajšem času, najkasneje 
šest dni pred rokom za prejem prijav in bodo objavljena 
na spletni strani koncedenta.

Dijaški dom Lizike Jančar

http://www.ddlizika.si/
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Javne dražbe

10. Celotno kupnino je dolžan kupec plačati v roku 
15 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe v enkratnem 
znesku. Plačilo kupnine v postavljenem roku je bistveni 
element pravnega posla. V kolikor kupec ne plača kup-
nine v postavljenem roku, se šteje pogodba za razdrto, 
varščina pa zapade v korist prodajalca.

11. 2 % davka na promet nepremičnin od zneska 
kupnine plača prodajalec.

12. Dejanski prenos lastninske in posestne pravice 
na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu ku-
pnine ter drugih obveznosti. Stroške overovitve pogodb 
ter druge stroške v zvezi z nakupom ter prenosom last-
ninske pravice plača kupec. JP KPV, d.o.o. bo kupcu 
po plačilu kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno 
dovolilo.

13. Nepremičnina ID znak parcela 2000 211/3, 
2000-301, katastrska občina 2000 – Zaplana; parc. 
št. 211/3 (ID znak: parcela 2000 211/3, 2000-301), se 
prodaja po absolutnem načelu videno-kupljeno. Pro-
dajalec JP KPV, d.o.o. ne odgovarja za pravne, stvar-
ne, dejanske niti kakršnekoli drugačne napake prodane 
stvari. JP KPV, d.o.o. se zavezuje le v tem, da bo kupcu 
po plačilu celotne kupnine izstavila overjeno zemljiško-
knjižno dovolilo za prenos lastninske pravice. Vsi ostali 
postopki in s tem povezani stroški bremenijo izključno 
kupca nepremičnine.

14. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval 
na javni dražbi, mora najkasneje do 6. 8. 2018 do 
11. ure nakazati varščino v višini 10 % izklicne cene 
(2.627,50 €), na račun prodajalca JP KPV, d.o.o., števil-
ka računa SI56 0202 7001 1262 773, ki je odprt pri NLB 
d.d., s pripisom »Javna dražba nepremičnine« ter se na 
javni dražbi izkazati z originalnim bančnim potrdilom o 
plačilu varščine. Neuspešnim dražiteljem bo varščina 
brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od javne dražbe.

15. Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na 
javni dražbi. Z vplačilom varščine dražitelj sprejme raz-
pisne pogoje dražbe ter obveznost pristopiti k dražbi. 
Izklicna vrednost nepremičnine oziroma vsaka nadaljnja 
cena se izkliče trikrat. Če noben od udeležencev javne 
dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se 
šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. 
Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, 
ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne 
dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe. Na 
dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo ceno.

16. Dražitelji se morajo najpozneje do 12. ure na 
dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. 
Na javni dražbi lahko sodeluje pravna in fizična oseba, 
ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko 
postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravil-
no prijavi, in sicer tako, da najpozneje do 6. 8. 2018 do 
13. ure na naslov: JP KPV, d.o.o., informacijska pisarna, 
Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, v zaprti ovojnici s pripi-
som »Javna dražba nepremičnine« predloži naslednje 
dokumente:

– potrdilo o plačani varščini, iz katerega je razviden 
predmet nakupa, in priloženo celotno številko TRR ra-
čuna za primer vračila varščine,

– davčno številko za fizične osebe oziroma identifi-
kacijsko številko za DDV za pravne osebe,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna 
oseba, s.p.), staro največ 30 dni,

Št. 4201-0006/2018 Ob-2495/18
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. 

na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 11/18), 30. do 34. člena Uredbe o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18 – 
ZSPDSLS-1), v skladu s potrditvama nadzornega sveta 
z dne 14. 2. 2018 in 3. 4. 2018 ter sklepom 2. izredne 
seje nadzornega sveta z dne 13. 6. 2018 objavlja

3. javno dražbo  
za prodajo nepremičnine:  

ID znak: parcela 2000 211/3, 2000-301 Stanovanjska 
hiša-vikend, Jamnik 65,  

Zaplana, Vrhnika

1. Naziv in sedež prodajalca: Javno podjetje Komu-
nalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrh-
nika (v nadaljevanju: JP KPV, d.o.o.), tel. 01/750-29-50, 
faks 01/750-29-51, e mail info@kpv.si.

2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je ne-
premičnina ID znak: parcela 2000 211/3, 2000-301, 
parc. št. 211/3; k.o. 2000 – Zaplana, stavba 301. Na 
navedeni nepremičnini stoji stanovanjska hiša na na-
slovu Jamnik 65, Zaplana, 1360 Vrhnika. Zemljišče meri 
382 m².

3. Na podlagi potrdila o namenski rabi zemljišča z 
dne 6. 2. 2018, št. 3501-2/2018 – 60, velja za navedeno 
parcelo Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine 
Vrhnika (Uradni list RS, št. 27/14, 50/14 – popr., 71/14 – 
popr., 92/14 – popr., 53/15, 75/15 – popr., 9/17 – popr., 
79/17 – popr.). Osnovna namenska raba parcele je 
K-2 »druga kmetijska zemljišča« – so manj primerna 
za kmetijsko obdelavo. Poudariti je, da nepremičnina 
leži na območju posebnega pomena za obrambo. Velja 
Uredba o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so 
posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njeno 
varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03, 26/10). Nepre-
mičnina leži tudi v območju varovalnega pasu elektroe-
nergetskega omrežja skladno z Energetskim zakonom 
(Uradni list RS, št. 17/14). Za poseg v varovalni pas je 
potrebno pridobiti soglasje pristojnega operaterja Elek-
tro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana.

4. Kupec bo moral na UE Vrhnika vložiti Vlogo, da 
odobritev pravnega posla ni potrebna (po točki e). More-
bitne stroške v tem postopku nosi kupec sam.

5. Zakonite predkupne pravice na navedeni parceli 
ni.

6. Izhodiščna cena znaša 26.275,00 EUR. Navede-
na cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

7. Javna dražba navedene nepremičnine se bo 
vršila dne 7. 8. 2018 v prostorih JP KPV, d.o.o., in sicer 
ob 12. uri.

8. Nepremičnine bodo prodane dražitelju, ki bo 
ponudil najvišjo ceno. Najnižji znesek višanja kupnine 
znaša 200,00 EUR.

9. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo sklenila ku-
poprodajna pogodba v roku največ 15 dni od dneva 
uspešne dražbe. Varščina se bo uspelemu dražitelju 
vštela v kupnino. V primeru, da v roku 15 dni ne pride 
do podpisa pogodbe po krivdi uspelega dražitelja, se 
šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina pa 
zapade prodajalcu.

mailto:info@kpv.si
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– izpisek iz sodnega oziroma poslovnega registra 
RS za pravne osebe oziroma za s.p., star največ 30 dni,

– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb 
morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za ude-
ležbo na javni dražbi, ki se mora nanašati na predmet 
javne dražbe,

– fotokopijo osebnega dokumenta (osebna izkazni-
ca ali potni list) – za fizične osebe, s.p. ter zastopnike in 
pooblaščence pravnih oseb.

Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine, davč-
ne številke in fotokopije osebnega dokumenta) je po-
trebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 
Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pra-
vočasne prijave. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni 
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. 
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, 
organizator javne dražbe ne nosi odgovornosti za zalo-
žitev ali predčasno odprtje le-te. Na dan javne dražbe se 
mora dražitelj identificirati s predložitvijo izvirnika oseb-
nega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista), 
katerega kopijo je predhodno predložil.

17. Interesenti se lahko pred začetkom javne draž-
be seznanijo s predmetom dražbe. Informacije bo v 
imenu prodajalca do 23. 7. 2018 nudil Jože Turk na tel. 
041/760-395, od 23. 7. 2018 do 6. 8. 2018 pa Viktor Me-
den na tel. 041/282-527; vsak delavnik med 8. in 14. uro.

18. Prodajalec na podlagi te javne dražbe ni zave-
zan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugo-
dnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca 
vnaprej izključena. Ugovore proti dražbenemu postopku 
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku 
javne dražbe. Prodajalec (JP KPV, d.o.o.) oziroma nje-
gova licitacijska komisija za vodenje in nadzor postop-
ka razpolaganja s stvarnim premoženjem lahko začeti 
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, 
dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice do odškodni-
ne, razen do vračila eventualno že vplačane varščine.

To besedilo javne dražbe se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije ter na spletni strani Javnega podje-
tja Komunalnega podjetja Vrhnika, d.o.o.
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.

Št. 4201-0007/2018 Ob-2496/18

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. 
na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 11/18), 30. do 34. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 
11/18 – ZSPDSLS-1), Poslovnega načrta družbe za leto 
2018, v skladu s potrditvama nadzornega sveta z dne 
14. 2. 2018 in 3. 4. 2018 ter sklepom 2. izredne seje 
nadzornega sveta z dne 13. 6. 2018 objavlja

3. javno dražbo  
za prodajo vozila: LADOG T1550T

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Jav-
no podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na 
Tojnice 40, 1360 Vrhnika.

2. Opis predmeta prodaje: premičnina, rabljeno de-
lovno vozilo LADOG T1550T, inventarna številka: 02284, 
znamka: Ladog, tip, model: T1550T, komercialna ozna-
ka: T1550T, številka šasije: W09TNH2078NL16684, da-
tum prve registracije: 18. 11. 2008, vrsta vozila: delovno 
vozilo, oblika nadgradnje: za komunalno čiščenje, moč 
motorja (kW): 107, vrsta goriva: dizel, masa vozila (v 
kg): 3.200, največja dovoljena masa (kg) 6.500, število 

km 43.943, barva: S2M, oranžna, specialno smetarsko 
vozilo ima naslednje priključke: metla s sesalcem, ke-
son, posipalec, plug, reg. št. LJ NF-682.

3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe: pro-
daja premičnine iz 2. točke se izvede po načelu »videno- 
kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših 
reklamacij. S kupcem (najugodnejšim dražiteljem) se 
sklene kupoprodajna pogodba za vozilo.

4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna 
cena za LADOG T1550T je 17.510,40 EUR brez DDV in 
21.362,69 EUR z DDV; najnižji znesek višanja izklicne 
cene pri draženju je 100,00 EUR.

5. Kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala v 
prostorih Javnega podjetja Komunalnega podjetja Vrh-
nika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika.

6. Čas javne dražbe: v torek, 7. 8. 2018, z začetkom 
ob 13. uri.

7. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo sklenila ku-
poprodajna pogodba v roku največ 15 dni od dneva 
uspešne dražbe. Varščina se bo uspelemu dražitelju 
vštela v kupnino. V primeru, da v roku 15 dni ne pride 
do podpisa pogodbe po krivdi uspelega dražitelja, se 
šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina pa 
zapade prodajalcu.

8. Celotno kupnino je dolžan kupec plačati v roku 
15 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe v enkratnem 
znesku. Plačilo kupnine v postavljenem roku je bistveni 
element pravnega posla. V kolikor kupec ne plača ku-
pnine v postavljenem roku, se šteje pogodba za razdrto, 
varščina pa zapade v korist prodajalca.

9. Višina varščine, ki jo je potrebno plačati pred 
začetkom dražbe

Vsak dražitelj premičnine, ki bo sodeloval na javni 
dražbi, mora najkasneje do 3. 8. 2018 do 15. ure na-
kazati varščino v višini 10 % izklicne cene z DDV, to 
je 2.136,27 EUR, in sicer na transakcijski račun Jav-
nega podjetja Komunalnega podjetja Vrhnika, d.o.o., 
št. SI56 0202 7001 1262 773, ki je odprt pri NLB d.d., 
z obvezno navedbo namena nakazila »3. javna dražba 
– LADOG« ter se na javni dražbi izkazati z originalnim 
bančnim potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim dra-
žiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni 
od javne dražbe.

V primeru odstopa od dražbe varščina zapade v 
korist prodajalca, Javno podjetje Komunalno podjetje 
Vrhnika, d.o.o.

Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni 
dražbi. Z vplačilom varščine dražitelj sprejme razpisne 
pogoje dražbe ter obveznost pristopiti k dražbi. Izklicna 
vrednost vozila oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče 
trikrat. Če noben od udeležencev javne dražbe nave-
dene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da 
je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je 
cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugo-
tovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe 
prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe. Na dražbi 
uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo ceno.

Najugodnejšemu dražitelju posamične premičnine 
se varščina všteje v kupnino, ostalim dražiteljem se vrne 
brezobrestno v roku 14 dni po končani dražbi.

10. Dražitelji se morajo najpozneje do 12.55 ure na 
dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. 
Na javni dražbi lahko sodeluje pravna in fizična oseba, 
ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko 
postane lastnik vozila ter se pravočasno in pravilno 
prijavi, in sicer tako, da najpozneje do 6. 8. 2018 do 
11. ure na naslov: JP KPV, d.o.o., informacijska pisarna, 
Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, v zaprti ovojnici s pri-
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pisom »3. Javna dražba – LADOG« predloži naslednje 
dokumente:

– potrdilo o plačani varščini, iz katerega je razviden 
predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR raču-
na za primer vračila varščine,

– davčno številko za fizične osebe oziroma identifi-
kacijsko številko za DDV za pravne osebe,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna 
oseba, s.p.), staro največ 30 dni,

– izpisek iz sodnega oziroma poslovnega registra 
RS za pravne osebe oziroma za s.p., star največ 30 dni,

– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb 
morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za ude-
ležbo na javni dražbi, ki se mora nanašati na predmet 
javne dražbe,

– fotokopijo osebnega dokumenta (osebna izkazni-
ca ali potni list) – za fizične osebe, s.p. ter zastopnike in 
pooblaščence pravnih oseb.

Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine, davč-
ne številke in fotokopije osebnega dokumenta) je po-
trebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 
Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pra-
vočasne prijave. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni 
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. 
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, 
organizator javne dražbe ne nosi odgovornosti za zalo-

žitev ali predčasno odprtje le-te. Na dan javne dražbe se 
mora dražitelj identificirati s predložitvijo izvirnika oseb-
nega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista), 
katerega kopijo je predhodno predložil.

11. Ogled predmeta javne dražbe: ogled vozila, ki je 
predmet javne dražbe in vpogled v ostalo spremno do-
kumentacijo (cenitveno poročilo), je možen po predho-
dnem dogovoru z Bojanom Žagarjem, tel. 041/540-394, 
vsak delovni dan med 8. in 14. uro.

12. Prodajalec na podlagi te javne dražbe ni za-
vezan k sklenitvi pogodbe o prodaji vozila najugodnej-
šemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca 
vnaprej izključena. Ugovore proti dražbenemu postop-
ku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o po-
teku javne dražbe. Prodajalec (JP KPV, d.o.o.) oziro-
ma njegova licitacijska komisija za vodenje in nadzor 
postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem lahko 
začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla 
ustavi, dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice do 
odškodnine, razen do vračila eventualno že vplačane 
varščine.

13. To besedilo javne dražbe se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, na spletni strani Javnega pod-
jetja Komunalnega podjetja Vrhnika, d.o.o. ter spletni 
strani avtonet.si
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 46 / 6. 7. 2018 / Stran 1551 

Razpisi delovnih mest

 Ob-2513/18
Na podlagi 122. člena Pravilnika o postopkih (so)fi-

nanciranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja razisko-
valne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17) Inštitut 
za matematiko, fiziko in mehaniko, Jadranska ulica 19, 
1000 Ljubljana, razpisuje dodatno prosto delovno mesto

mladega raziskovalca  
pri izbranem mentorju za leto 2018

na naslednjem raziskovalnem področju:
1. Matematika – eno prosto mesto – mentor:
– prof. dr. Igor Klep.
Podrobnejše informacije o razpisnih pogojih so na 

voljo na spletni strani www.imfm.si in na tel. 01/476-
66-30.

Kandidati pošljejo pisne prijave s kratkim življe-
njepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev do 20. 7. 
2018 na naslov inštituta – z oznako »Razpis za mlade 
raziskovalce – mentor prof. dr. Igor Klep«.

Inštitut za matematiko,  
fiziko in mehaniko

http://www.imfm.si
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Evidence sindikatov

Št. 101-21/2018-4 Ob-2179/18
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center, z dnem 

8. 5. 2018 sprejme v hrambo statut z nazivom »Sta-
tut Sindikata železniških delavcev Slovenije, Sindikalne 
enote Potniški promet« in ga vpiše v evidenco statu-
tov sindikatov, pod zaporedno številko 372 za sindikat 
z imenom: Sindikat železniških delavcev Slovenije, 
Sindikalna enota Potniški promet, kratico: SŽDS, SE 
PP in sedežem: Trg Osvobodilne fronte 7, Ljubljana.

Št. 10100-3/2018-2 Ob-2442/18
Statut Sindikata časopisno informativne dejav-

nosti Slovenije, ki se hrani pri Ministrstvu za delo, dru-
žino, socialne zadeve in enake možnosti in je vpisan v 
evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 64, 
se izbriše iz evidence statutov sindikatov.

Št. 101-4/2018-3 Ob-2465/18
Iz evidence hrambe statutov sindikatov, ki se hrani 

na Upravni enoti Hrastnik, se pod zaporedno številko 
6 z datumom vpisa 19. 4. 1993, izbriše sindikat z nazi-
vom: Sindikat stanovanjsko komunalnih dejavnosti 
– Toplarna Hrastnik,  s sedežem v Hrastniku, Ulica 
prvoborcev 5a.
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Objave sodišč

Izvršbe

3033 VL 126230/2016 Os-2925/17
Na podlagi sklepov o izvršbi Okrajnega sodišča v 

Ljubljani, opr. št. VL 126230/2016 z dne 6. 12. 2016, opr. 
št. VL 20115/2017 z dne 13. 3. 2017, je bil v korist upni-
ka DISTOR podjetje za upravljanje in vzdrževanje objek-
tov d.o.o., Kavčičeva ulica 58, Ljubljana, dne 5. 5. 2017 
opravljen rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški 
knjigi: dvosobno stanovanje številka 13 v IV. nadstropju 
stanovanjskega bloka na naslovu Einspielerjeva ulica 2, 
Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 8. 2017

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

N 414/2015 Os-1451/18
Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi 

predlagateljev: 1. Irena Jamnik, Zgornje Pirniče 105, 
Medvode, in 2. Marjan Drešar, Thurmanova ulica 8, 
Ljubljana Šmartno, ki ju oba zastopa Odvetniška pi-
sarna Grilj, Strmole & Štefančič iz Ljubljane, zoper 
nasprotnega udeleženca Alojza Novak, Hoyossgas-
se 5/II, Dunaj, Avstrija, zaradi delitve nepremičnine v 
solastnini, s sklepom z dne 9. 1. 2018 nasprotnemu 
udeležencu Alojzu Novaku na podlagi 4. točke druge-
ga odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku, 
ker je neznanega prebivališča, postavilo začasnega 
zastopnika, odvetnika Andreja Rauterja, Trdinova 7, 
Ljubljana.

Začasni zastopnik bo nasprotnega udeleženca Aloj-
za Novaka zastopal vse do takrat, dokler nasprotni 
udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2018

P 2640/2017-IV Os-2254/18
Okrožno sodišče v Ljubljani je po višjem pra-

vosodnem svetovalcu Gregorju Berdenu, v pravdni 
zadevi tožeče stranke Aleksandre Zrimšek, Tržaška 
cesta 113, Ljubljana, ki jo zastopa Marta Petrovčič, 
odvetnica v Ljubljani, zoper toženo stranko Richarda 
Saanbaari Saanle, neznanega bivališča, zaradi raz-
veze zakonske zveze, zaupanje mld. otroka v varstvo 
in vzgojo, določitve stikov in preživnine, dne 15. maja 
2018 sklenilo:

Za začasno zastopnico tožene stranke se imenuje 
odvetnica Pavla Bolner Bolarič, Beethovnova ulica 4, 
Ljubljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2018

3033 VL 108505/2011 Os-2356/18
Okrajno sodišče je v izvršilni zadevi upnika DDM 

INVEST VII AG, Schoechenmühlestrasse 4 0, 6340 
Švica, ki ga zastopa Gregor Lepoša – odvetnik, Mest-
ni trg 10A, Slovenske Konjice, zoper dolžnico Polono 
Kovač, Sneberska cesta 12, Ljubljana – Polje, zara-
di izterjave 1.636,73 EUR s pp, (VL 108505/2011), v 
izvršilni zadevi upnika Uroša Kovač, Sneberska ce-
sta 12, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa Sluga Bra-
ne – odvetnik, Cigaletova ulica 1, Ljubljana, zoper dol-
žnico Polono Kovač, Sneberska cesta 12, Ljubljana 
– dostava, ki jo zastopa zak. zast. odvetnica Petra 
Starič, Trdinova 7, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 
2.239,92 EUR (I 3119/2016), v izvršilni zadevi upnika 
ADVANCING TRADE, družba za finančno svetovanje 
in posredništvo d.o.o., matična št. 2091577000, davč-
na št. 17945224, Slovenska cesta 54, Ljubljana, proti 
dolžnici Poloni Kovač, EMŠO 2002980505057, Sne-
berska cesta 12, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 
1.334,84 EUR (I 734/2009), sklenilo:

Dolžnici Poloni Kovač, roj. 20. 2. 1980, sedaj ne-
znanega bivališča, se v izvršilnih postopkih Okrajnega 
sodišča v Ljubljani, opr. št. I 3119/2016, VL 108505/2011 
in I 734/2009, postavi začasna zastopnica – odvetnica 
Petra Starič, Trdinova 7, Ljubljana, ki bo v tem postop-
ku zastopala dolžnico, vse dokler dolžnica ali njen po-
oblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je dolžnici 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 2. 2018

St 5516/2015 Os-2484/18
Okrožno sodišče v Ljubljani je v postopku osebnega 

stečaja nad dolžnikom Romanom Horvat, Dubai Creek 
Villa No. 70, Creek, Dubai, dne 16. 3. 2018 sklenilo: 

Stečajnemu dolžniku se postavi začasnega zastop-
nika. 

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnika An-
dreja Kraška.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 2018

I D 76/2015 Os-2270/18
Okrajno sodišče v Mariboru je v zapuščinski za-

devi po pok. Mariji Zorki Ostermeier, roj. 3. 12. 1946, 
nazadnje stan. Kidričeva ulica 7b, Maribor, ki je 17. 12. 
2015 umrla, v skladu s 4. točko drugega odstavka 
82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 
163. členom Zakona o dedovanju (ZD) s sklepom opr. 
št. I D 76/2015 z dne 30. 11. 2017, za začasnega zasto-
pnika dediču Karstenu Ostermeierju, roj. 24. 11. 1972 
v Wupertalu, Nemčija, neznanega bivališča, postavilo 
Uroša Tomažiča, odvetnika v Mariboru, zaradi zastopa-
nja v zgoraj navedeni zapuščinski zadevi.

Začasni zastopnik bo zastopal dediča v postopku 
vse do takrat, dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dediču 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 5. 2018
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IV P 71/2018-13 Os-2289/18
Okrožno sodišče v Novem mestu je v pravdni zade-

vi opr. št. IV P 71/2018 tožeče stranke Mojce Fir, Gubče-
va ulica 26, Metlika, ki jo zastopa Luka Jukič, odvetnik 
v Črnomlju, zoper toženo stranko: Jonnathan Armando 
Martell Hurtado, neznanega prebivališča, na podlagi 
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku toženi stranki zaradi nezmožnosti vro-
čitve sodnih pisanj, postavilo začasno zastopnico, od-
vetnico Majo Kolbezen, Jerebova ulica 4, Novo mesto.

Začasni zastopnik bo zastopal interese tožene 
stranke v pravdni zadevi vse dotlej, dokler se ne ugoto-
vi njeno prebivališče oziroma dokler tožena stranka ali 
njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 24. 5. 2018

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 277/2017 Os-2266/18
Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 

postopek po pokojnem Škulj Vadimiru, rojenem 1. 3. 
1959, stanujoč Ulica Staneta Bokala 15, Jesenice, ki je 
umrl dne 9. 9. 2017.

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

Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite 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 prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev, v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 17. 5. 2018

D 176/2017 Os-2268/18
Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 

postopek po pokojnem Šebat Frančišku, rojenem 9. 6. 
1948, nazadnje stanujoč Cesta Viktorja Svetina 1A, Ko-
roška Bela, ki je umrl dne 28. 5. 2017.

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

Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite 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 prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev, v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 21. 5. 2018

D 283/2017 Os-3509/17
Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski 

postopek po pok. Josipu Đurasu, sin Franja, roj. 1. 11. 

1945, državljan Republike Slovenije, nazadnje stanujo-
čem v Gradinu 26, Gračišče, ki je umrl dne 17. 5. 2017. 
Iz spisovnih podatkov izhaja, da je zapustnik napravil 
oporoko ter da ni podatkov, ali je imel zapustnik potom-
ce ter kdo bi lahko prišel v poštev kot dedič drugega 
oziroma tretjega dednega reda, ki bi lahko uveljavljal 
zahtevek zoper zapustnikovo oporoko.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku 
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadalje-
valo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim 
dedičem postavilo skrbnika zapuščine Antona Medveda, 
Šared 28/h, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 10. 2017

D 109/2017 Os-2405/18
Zapuščinska zadeva: po pokojni Mariji Greblo, ro-

jeni 27. 8. 1878, nazadnje stanujoča v Ospu 48, Črni 
Kal, ki je bila razglašena za mrtvo z dnevom smrti 28. 8. 
1948.

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 Med-
ved, Šared 28H, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 6. 2018

D 349/2017 Os-2406/18
Zapuščinska zadeva: po pokojnem Pison Antonu, 

sinu Jakoba, neznanega naslova, razglašen za mrtvega 
z datumom smrti 18. 5. 1927.

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 Med-
ved, Šared 28 H, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 6. 2018

A 32/1912 Os-2408/18
Zapuščinska zadeva: po pokojnem Ražman Josipu, 

roj. dne 16. 12. 1828, nazadnje stanujoč v Popetrah 77, 
Gračišče, ki je umrl dne 24. 12. 1911.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Med-
ved, Šared 28H, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 6. 2018

I D 37/2018 Os-2041/18
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski po-

stopek po dne 19. 12. 2017 umrli Branki Jurak, roj. 26. 5. 
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1949, drž. RS, upok., vdova, nazadnje stan. Knafelčeva 
ulica 28, Maribor. 

Zapustnica je s svojim premoženjem razpolagala v 
oporoki. Dedičev I. in II. dednega reda ni imela, podatki 
o dedičih III. dednega reda, to je o zap. tetah in stricih ter 
njihovih potomcih in nadaljnjih potomcih, pa niso znani.

Sodišče zato poziva zapustničine dediče III. de-
dnega reda, neznanih imen in naslovov, oziroma vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica, v skladu z 
206. členom Zakona o dedovanju.

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

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 4. 2018

I D 541/2017 Os-2166/18
V zapuščinski zadevi po pok. Jožefu Tišler, rojen 

25. 12. 1963, umrl 8. 2. 2017, nazadnje stanujoč Ilichova 
ulica 21, Maribor, gre za zapuščino brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena 
Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča, 
da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o 
premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v 
stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih 
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upni-
ka: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine 
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti 
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel 
stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je 
predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, 
ki na podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustni-
kove dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 4. 2018

I D 1111/2016 Os-2300/18
V zapuščinski zadevi po pok. Ani Keserović, rojena 

20. 7. 1933, umrla 3. 1. 2016, nazadnje stan. Ulica he-
roja Šlandra 9, Maribor, gre za zapuščino brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena 
Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča, 
da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o 
premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v 
stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih 
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upni-
ka: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 

(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine 
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti 
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Ča v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel 
stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je 
predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, 
ki na podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustni-
kove dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 5. 2018

D 329/1950 Os-2383/18
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 

po dne 30. 6. 1950 umrlem Trojar Janezu, rojenem dne 
22. 12. 1902, nazadnje stanujočem Bohinjska Bistri-
ca 22, Bohinjska Bistrica, in sicer glede premoženja 
Agrarne skupnosti Bohinjska Bistrica, katere član je bil 
zapustnik.

Sodišču niso poznani podatki o vseh zakonitih dedi-
čih zapustnika, da bi jih povabilo na zapuščinsko obrav-
navo oziroma jih pozvalo na podajo dedne izjave.

Vse zakonite dediče navedenega zapustnika pozi-
vamo, da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo 
tukajšnjemu sodišču kot dediči. Če se po preteku enega 
leta od objave oklica ne bo zglasil pri sodišču noben 
zakoniti dedič, bo sodišče nadaljevalo postopek z do 
sedaj znanimi dediči.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 7. 6. 2018

Oklici pogrešanih

N 3/2018 Os-2473/18
Okrajno sodišče v Sevnici je s sklepom opr. 

št. N 3/2018 z dne 18. 6. 2018 sklenilo, da za nasprotne 
udeležence: Jože (Josef) Brečko, Razbor 29, Loka pri 
Zidanem Mostu, rojen dne 15. 4. 1843, Jožefa (Johan-
na) Brečko, Razbor 29, Loka pri Zidanem Mostu, rojena 
dne 8. 5. 1850 in Johana (Johan) Polak, Polana 29, 
Loka pri Zidanem Mostu, rojen dne 7. 4. 1864, ni več 
verjetno, da bi bili še živi. Skrbništvo za pogrešane bo 
opravljal Center za socialno delo Sevnica. Sodišče po-
ziva pogrešane, da se oglasijo in tudi vse, ki kaj vedo 
o njihovem življenju, da to sporočijo sodišču v treh me-
secih po objavi tega oklica z opozorilom, da bodo po 
poteku roka nasprotni udeleženci razglašeni za mrtve.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 18. 6. 2018

Oklici o začetku postopka odvzema 
premoženja nezakonitega izvora

P 67/2018-V Os-2483/18
1. Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 10. 1. 2018 

prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premože-
nja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno števil-
ko V P 67/2018.
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2. Predmet tožbe je naslednje premoženje:
– nepremičnine: parc. št. 449/16 (ID 972756), 

449/21 (ID 6599444), 449/23 (ID 6599445) in 449/24 
(ID 6599447) vse. k.o. 2102 – Kokrica in nepremičnini 
parc. št. 1694/10 (ID 6811626) in 1694/11 (ID 6811625), 
obe k.o. 2471 – Kačja vas, vse last prvega toženca Dra-
ga Leskovška do 1/1;

– osebni avto Kia Sportage, št. šasije 
U5YPC814ADL299846, letnik 2013, katerega lastnica 
je druga toženka Alina Leskovsek;

– sredstva:
– na zavarovalni polici št. 10125457 pri NLB Vita 

življenjska zavarovalnica d.d., katerih vrednost je na dan 
16. 1. 2017 znašala 10.637,44 EUR, zavarovanka druga 
toženka Alina Leskovsek;

– na zavarovalni polici št. 10236251 pri NLB Vita 
življenjska zavarovalnica d.d., katerih vrednost je na dan 
29. 1. 2017 znašala 10.860,00 EUR, zavarovanka druga 
toženka Alina Leskovsek;

– prvega toženca Draga Leskovška v vrednosti 
339.083,24 EUR;

– druge toženke Aline Leskovsek v vrednosti 
95.657,84 EUR.

3. Tožena stranka: 1. Drago Leskovšek, Golniška 
cesta 119a, Mlaka pri Kranju, Kranj in 2. Alina Leskov-
sek, Golniška cesta 119a, Mlaka pri Kranju, Kranj.

4. Izrek sklepa o začasnem zavarovanju Okrožne-
ga sodišča v Ljubljani, opr. št. V P 67/2018 z dne 27. 6. 
2018 se glasi:

»I. Do pravnomočne odločitve o tožbenem zah-
tevku se:

a) prvi toženi stranki Dragu Leskovšku, EMŠO 
0605957500209, ali komu drugemu po njegovem nalogu 
ali pooblastilu, prepove odtujiti in obremeniti nepremič-
nino, parc. št. 449/22, k.o. 2102 Kokrica, ID 6599446, 
na kateri stojita stavbi, št. 1948 in št. 998, z zaznambo 
prepovedi v zemljiški knjigi;

b) Novi ljubljanski banki d.d., Trg republike 2, Ljub-
ljana, prepove izplačilo, prenos, odtujitev ali obremeni-
tev sredstev, ki jih ima:

– druga tožena stranka Alina Leskovsek, EMŠO 
0302979505783, na varčevalnem računu, št. SI56 0206 
8124 4110 297, ali na računu, št. SI56 0202 4355 0543 
824, ali na računu, št. SI56 0206 8124 1356 952, ali 
kateremkoli drugem računu, v višini 18.570,00 EUR, in 

sicer imetniku ali komu drugemu po njenem nalogu ali 
pooblastilu;

– prva tožena stranka Drago Leskovšek, EMŠO 
0605957500209, na bančnem računu, št. SI56 0202 
4355 0286 192, do višine 3.095,00 EUR, in sicer imetni-
ku ali komu drugemu po njenem nalogu ali pooblastilu;

– prva tožena stranka Drago Leskovšek, EMŠO 
0605957500209, na varčevalnem računu, št. SI56 0202 
4355 2568 505, do višine 3.095,00 EUR, in sicer imetni-
ku ali komu drugemu po njenem nalogu ali pooblastilu;

– samostojni podjetnik Drago Leskovšek – Go-
stinstvo Drago Leskovšek s.p., matična številka 
5170085000, davčna številka 56237375, na ban-
čnem računu, št. SI56 0288 9026 2547 244, do višine 
3.095,00 EUR, in sicer imetniku ali komu drugemu po 
njenem nalogu ali pooblastilu.

II. Kar zahteva tožeča stranka več ali drugače, se 
zavrne.«

5. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem 
premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh 
pravic niso vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo 
premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mese-
cih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo 
v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek glede 
sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.

6. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za po-
dajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in 
pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi 
ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbi-
jati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe 
na njihove pravice ali pravne koristi, o katerih še ni bilo 
pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).

7. V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o 
odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upni-
ki, ki so začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena 
ZOPNI, in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terja-
tve do lastnika premoženja ali pravice do ločenega po-
plačila iz odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu 
pravobranilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja, 
razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi 
bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno ne-
zakonito (peti odstavek 33. člena ZOPNI).

8. Dan objave oklica: 6. 7. 2018.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 27. 6. 2018
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Preklici

Spričevala preklicujejo

Klančar Danijel, Malgajeva 2/a, Celje, diplomo, iz-
dajatelj VŠS, Fakulteta za strojništvo, Maribor, leto izda-
je 1984. gno-339482

Drugo preklicujejo

AVTOBUSNO PODJETJE d.o.o., Cesta Zore Pe-
rello-Godina 2, Koper – Capodistria, izvod licence, 
št. GE007995/07429/001, za vozilo reg. št. KPUJ-733, 
veljavnost do 6. 4. 2021. gnq-339505

AVTOPREVOZNIK – ZVONKO PAVLIČ S.P., Kladje 
nad Blanco 1, Blanca, dovolilnico, Belorusija/univerzal-
na, 112/01, št. 7105694/J005184. gnc-339494

AVTOPREVOZNIK – ZVONKO PAVLIČ S.P., Kladje 
nad Blanco 1, Blanca, dovolilnico, Rusija/tretje države, 
643/11, št. 831785/J007010. gnb-339495

AVTOPREVOZNIK – ZVONKO PAVLIČ S.P., Kladje 
nad Blanco 1, Blanca, dovolilnico, Rusija/tretje države, 
643/11, št. 832245/J009550. gnz-339496

AVTOPREVOZNIK – ZVONKO PAVLIČ S.P., Kladje 
nad Blanco 1, Blanca, dovolilnico, Rusija/bilateralno-
-tranzitna E3, 643/69, št. 815771/J004796. gny-339497

AVTOPREVOZNIK – ZVONKO PAVLIČ S.P., Kladje 
nad Blanco 1, Blanca, dovolilnico, Rusija/bilateralno-
-tranzitna E3, 643/69, št. 815823/J004848. gnx-339498

AVTOPREVOZNIK – ZVONKO PAVLIČ S.P., Kladje 
nad Blanco 1, Blanca, dovolilnico, Ukrajina/tranzitna, 
804/03, št. 492419/J002259. gnw-339499

AVTOPREVOZNIK – ZVONKO PAVLIČ S.P., Kladje 
nad Blanco 1, Blanca, dovolilnico, Ukrajina/tranzitna, 
804/03, št. 492975/J002815. gnv-339500

AVTOPREVOZNIK – ZVONKO PAVLIČ S.P., Kladje 
nad Blanco 1, Blanca, dovolilnico, Ukrajina/tranzitna, 
804/03, št. 492994/J002834. gnu-339501

AVTOPREVOZNIK – ZVONKO PAVLIČ S.P., Kladje 
nad Blanco 1, Blanca, dovolilnico, Ukrajina/tretje države, 
804/11, št. 506256/J001596. gnt-339502

AVTOPREVOZNIK – ZVONKO PAVLIČ S.P., Kladje 
nad Blanco 1, Blanca, dovolilnico, Ukrajina/tretje države, 
804/11, št. 506393/J001733. gns-339503

Banovac Taja, Cesta na Senico 4g, Medvode, dija-
ško izkaznico, izdala Gimnazija Vič. gnu-339476

Bizjak Leon, Ul. Gradnikove brigade 33, 
Nova Gorica, odločbo o izbrisu čolna IZ-1215, 
št. 3734-25-159/2017/2, izdajatelj Uprava RS za po-
morstvo, leto izdaje 2017. gns-339478

Bizjak Leon, Ul. Gradnikove brigade 33, 
Nova Gorica, odločbo o izbrisu čolna IZ-1496, 
št. 3734-25-18/2017/2, izdajatelj Uprava RS za pomor-
stvo, leto izdaje 2017. gnr-339479

Dolenc Janez, Podlubnik 135, Škofja Loka, digital-
no tahografsko kartico, št. 1070500043324000, izdal 
Cetis Celje d.d. gng-339490

F.A. MAIK TRANSPORT d.o.o., Perhavčeva uli-
ca 10, Maribor, izvod licence, št. GE009747/05286/018, 
za tovorno vozilo Mercedes, reg. št. MB AE-948, veljav-
nost do 17. 5. 2023. gnf-339491

FILLINE d.o.o., Kidričeva ulica 25, Celje, iz-
vod licence, št. 013477/003, za vozilo Iveco Stralis 
AS440S45T, reg. št. CE EC400. gnl-339485

FILLINE d.o.o., Kidričeva ulica 25, Celje, izvod li-
cence, št. 013477/004, za vozilo MAN 06XTGX18480, 
reg. št. LJ958ZN. gnk-339486

FILLINE d.o.o., Kidričeva ulica 25, Celje, potrdilo 
za voznika, št. 013477/SŠD13-2-1319/2015, izdano 
na ime Despotović Nebojša, veljavnost od 22. 4. 2015 
do 27. 3. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnj-339487

FILLINE d.o.o., Kidričeva ulica 25, Celje, potrdilo 
za voznika, št. 013477/SŠD13-2-2389/2016, izdano 
na ime Stojilković Srđan, veljavnost od 31. 5. 2016 
do 24. 3. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gni-339488

FILLINE d.o.o., Kidričeva ulica 25, Celje, potrdilo 
za voznika, št. 013477/AD13-4-5054/2016, izdano na 
ime Lukić Zoran, veljavnost od 23. 12. 2016 do 22. 2. 
2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnh-339489

GAMA COMERCE, d.o.o., Efenkova cesta 17, Ve-
lenje, izvod licence, št. G007331/00735/005, za vozilo 
Volkswagen, Golf, reg. št. LJ 989 KP, veljavnost do 
1. 4. 2020. gnd-339493

Gašper Kavšek s.p., Malo Črnelo 4A, 
Ivančna Gorica, digitalno tahografsko kartico, 
št. 2070500005757000, izdal Cetis Celje d.d. gnp-
339506

Gašper Kavšek s.p., Malo Črnelo 4A, 
Ivančna Gorica, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500040653001, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Rifat Porčić. gno-339507

Jenko Ana, Cesta na Svete 56/a, Medvode, dija-
ško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnm-339484

MATJAŽ FARKAŠ S.P., Dobrna 3D, Dobrna, 
izvod licence, št. 015364/001, za vozilo MAN, reg. 
št. CE NZ 470. gnt-339477

NOMAGO d.o.o., Vošnjakova ulica 3, Ljubljana, iz-
vod licence, št. GE009795/00675/298, za avtobus, reg. 
št. GO D4-467, veljavnost do 12. 9. 2022. gnq-339480

Pogačnik Janko, Breg 76, Ribnica, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500012179002, izdal Cetis 
Celje d.d. gnp-339481

STOJČIĆ TRANSPORT d.o.o., Cesta na Dobro-
vo 91, Celje, izvod licence, št. GE007684/05980/001, 
za vozilo MAN, reg. št. CE KP336, veljavnost do 3. 12. 
2020. gnn-339483

Tovšak Gregor, Ulica Milana Majcna 10, Ljubljana, 
licenco za opravljanje poslov nepremičninskega posre-
dovanja, št. 01218. gne-339492

Vek Dušan, Naraplje 14a, Majšperk, potrdilo o 
usposobljenosti za voznika viličarja, št. 777/1986, 
izdajatelj Ljudska univerza Ptuj, leto izdaje 1986. 
gnr-339504
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