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Javni razpisi

Št. 5442-2/2022/8 Ob-2843/22
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in ena-

ke možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana objavlja 

popravek
besedila Javnega razpisa za vzpostavitev spletne 

platforme za podporo prožnejšim načinom 
organizacije dela,

objavljenega v Uradnem listu RS, št. 103/22 z dne 
29. 7. 2022, z naslednjo vsebino:

– V poglavju 18 »Razpisna dokumentacija« se drugi 
odstavek popravi tako, da se glasi:

Zainteresirani prijavitelji lahko vprašanja v zvezi z 
javnim razpisom posredujejo izključno po elektronski 
pošti na elektronski naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom 
»Javni razpis za vzpostavitev spletne platforme za pod-
poro prožnejšim načinom organizacije dela«.

V ostalem besedilu ostane javni razpis nespreme-
njen in v veljavi.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
 in enake možnosti

Št. 430-146/2022/3 Ob-2825/22
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: 
MKGP) na podlagi drugega odstavka 24. člena Zakona 
o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – 
odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20, 97/20 – 
popr. in 44/22) in prve alinee 2. člena Uredbe o podelitvi 
koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni 
list RS, št. 100/08) objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za trajnostno gospodarjenje 

z divjadjo v lovišču Strelovec
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za 

trajnostno gospodarjenje z divjadjo v lovišču Strelovec. 
Lovišče Strelovec je določeno z naslednjim opisom meje:

Od glavne ceste v Logarski dolini čez most po ce-
sti do Hotela Palenk, po cesti mimo domačije Plesnik 
do gozdne ceste 101086. S te gozdne ceste iz prvega 
ovinka pod pobočjem po preseki do jarka Ivovec, po 
desnem grabnu mimo Puklovca do vrha Ut. Z Ut po 
robu čez Krofičko do Škrbine (delno po planinski poti) in 
z nje pod Malo Ojstrico mimo kapele na Molički peči do 
Zvižgovca in po robu do Poljskih devic. Od tam po robu 
na Križevnik in po občinski meji po jarku do glavne ceste 
Luče–Solčava (odcep za Račnika). Od tu po obstoječi 
lovski meji čez Solčavo do izhodišča v Logarski dolini.

II. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska dru-

žina;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvi-

dacijskem postopku;
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvez-

ne dajatve državi;
– ima organizirano lovsko-čuvajsko službo v skladu 

s predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo;
– zagotavlja prostor za opravljanje administrativnih 

zadev;
– zagotavlja ustrezen prostor za pregled uplenjene 

divjadi v skladu s predpisi s področja veterine;
– zagotavlja usposobljeno osebo za pregled trupov 

divjadi;
– zagotavlja računalniško opremo in organiziranost, 

ki omogoča dostop do baze lovskih podatkov.
III. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se 

podeli za dobo 20 let od dneva sklenitve koncesijske 
pogodbe.

IV. Prednostni vrstni red za izbiro koncesionarja
(1) Koncesionar je lahko lovska družina, ki trajnost-

no gospodari z divjadjo.
(2) Pri podelitvi koncesije se upošteva naslednji 

prednostni vrstni red:
1. lovska organizacija, ki ima večje število članov, 

ki so lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov na območju 
lovišča Strelovec oziroma ki ima večje število članov s 
stalnim bivališčem na območju lovišča Strelovec,

2. dosedanji koncesionar,
3. lovska organizacija, ki meji na lovišče Strelovec.
(3) Prednostni vrstni red lahko uveljavlja lovska 

družina, ki ima najmanj 15 članov.
(4) Prednostni vrstni red lahko uveljavlja lovska 

družina samo za eno lovišče.
V. Koncesijska dajatev
Osnova za izračun koncesijske dajatve je petletno 

povprečje letnih prihodkov od dejavnosti gospodarjenja 
z loviščem (prihodek od prodane divjačine in prihodek 
iz lovnega turizma) v zadnjih petih letih. Koncesijska 
dajatev je določena kot odstotek osnove za izračun 
koncesijske dajatve. Odstotek koncesijske dajatve za 
posamezno lovišče znaša 15 % revalorizirano z letno 
inflacijo v preteklem koledarskem letu.

Na podlagi navedenega je višina celoletne koncesij-
ske dajatve za lovišče Strelovec 6.840,00 €.

VI. Obvezni dokumenti za vlogo na javni razpis
(1) Vlagatelj mora vlogi na javni razpis, ki sestoji 

iz prijavnega obrazca in prilog, priložiti na predpisanih 
obrazcih naslednje izjave in dokazila, da:

mailto:gp.mddsz@gov.si
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– ima organizirano lovsko-čuvajsko službo v skladu 
s predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo;

– zagotavlja prostor za opravljanje administrativnih 
zadev;

– zagotavlja ustrezen prostor za pregled uplenjene 
divjadi v skladu s predpisi s področja veterine;

– zagotavlja usposobljeno osebo za pregled trupov 
divjadi;

– zagotavlja računalniško opremo in organiziranost, 
ki omogoča dostop do baze lovskih podatkov;

– ima najmanj 15 članov.
(2) V skladu s predpisi, ki urejajo pridobivanje in 

posredovanje podatkov med organi javne uprave lahko 
pridobi MKGP naslednje podatke o izpolnjevanju pogo-
jev za koncesionarja:

– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska dru-
žina;

– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvi-
dacijskem postopku;

– ima poravnane davke, prispevke in druge obvez-
ne dajatve državi.

(3) MKGP se zavezuje, da bo osebne podatke, 
pridobljene z vlogo na javni razpis obdeloval v skladu 
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20).

VII. Način, čas in kraj oddaje vlog
Pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo na 

obrazcu vloge mora vlagatelj poslati po pošti na naslov: 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Du-
najska cesta 22, 1000 Ljubljana ali jo osebno vložiti v 
vložišču MKGP.

Vloga je oddana pravočasno do roka, če je:
– poslana z navadno pošto tako, da je bila dosta-

vljena na MKGP do vključno 12. septembra 2022;
– poslana s priporočeno pošto do vključno 12. sep-

tembra 2022, pri čemer se upošteva datum na poštnem 
žigu;

– oddana v vložišče (glavna pisarna MKGP) do 
vključno 12. septembra 2022 do 14. ure.

Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas 
oddaje vloge (ura, minuta), ki ju označi pošta, oziroma 
prejema, ki ga označi glavna pisarna MKGP, naslov 
vlagatelja ter oznaka »Ne odpiraj – vloga na javni raz-
pis – koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v 
lovišču Strelovec«.

Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge ko-
misija ne bo obravnavala in bodo s sklepom zavržene.

VIII. Postopek in rok za izbor koncesionarja
Odpiranje vlog ni javno in bo potekalo dne 15. sep-

tembra 2022 ob 9. uri v prostorih MKGP.
Izbirni postopek bo vodila komisija za ocenitev vlog 

na javni razpis za podelitev koncesij za trajnostno go-
spodarjenje z divjadjo (v nadaljnjem besedilu: komisija), 
ki jo bo s sklepom imenoval minister.

Po odprtju vloge bo komisija preverjala vloge gle-
de popolnosti. V kolikor vloga ni popolna, se vlagatelja 
pisno pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 
največ 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Nepopol-
no vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni 
v celoti, se zavrže. Prav tako se zavrže vloga, katere 
dopolnitev je bila poslana prepozno.

Po preteku roka za dopolnitev vlog, bo komisija 
odločala o izbiri koncesionarja in MKGP v roku 30 dni 
predlagala koncesionarja za lovišče Strelovec. O izbiri 
koncesionarja bo odločil minister.

Koncesijska pogodba se sklene najkasneje v 
60 dneh od dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja. 
Če se v tem roku ne sklene koncesijska pogodba, potem 
se izvede nov javni razpis.

IX. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za 

trajnostno gospodarjenje z divjadjo v lovišču Strelovec 
vsebuje:

– povabilo k oddaji vloge,
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– podatke o lovišču Strelovec,
– postopek za izbor koncesionarja,
– vzorec koncesijske pogodbe,
– vsebino vloge,
– navodilo vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev 

in prilog,
– prijavni obrazec,
– seznam prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj,
– pooblaščene osebe za dajanje informacij med 

razpisom.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno doku-

mentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo, od 

dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike 
Slovenije do zaključka javnega razpisa, to je do 12. sep-
tembra 2022 na spletnih straneh MKGP: https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetij-
stvo-gozdarstvo-in-prehrano/javne-objave/

X. Pooblaščene osebe za dajanje informacij
Pooblaščene osebe za dajanje informacij med raz-

pisom so:
– Sašo Novinec, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar-

stvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, tel. 
01/478-90-94, elektronski naslov: saso.novinec@gov.si,

– dr. Matevž Adamič, Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, 
tel. 01/478-93-72, elektronski naslov: matevz.adamic@
gov.si.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 110-4/2022-3 Ob-2826/22
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 

Ilirska Bistrica na podlagi Odloka o rebalansu proraču-
na Občine Ilirska Bistrica za leto 2022 (Uradni list RS, 
št. 96/22 z dne 15. 7. 2022) ter na podlagi 12. člena Pra-
vilnika o dodeljevanju kadrovskih štipendij (Uradne ob-
jave glasila Bistriški odmevi, št. 13, leto 2, 30. 12. 2009, 
Uradne objave glasila Bistriški odmevi, št. 2, leto 4, 
31. 3. 2011), objavlja

javni razpis
za kadrovske štipendije Občine Ilirska Bistrica  

za študijsko leto 2022/2023
1. Občina Ilirska Bistrica razpisuje kadrovske šti-

pendije za študijsko leto 2022/2023 za naslednje pro-
grame in smeri izobraževanja:

5 štipendij: doktor medicine
(Po končanem študiju opravljena specializacija iz:
– družinske medicine: 2 specialista družinske me-

dicine,
– urgentne medicine: 1 specialist urgentne medicine,
– pediatrije: 1 specialist pediatrije,
– medicine dela, prometa in športa: 1 specialist 

medicine dela, prometa in športa).
2. Pogoji za uveljavitev pravice do štipendije
Na razpis se lahko prijavi oseba s statusom študen-

ta, ki se izobražuje po dodiplomskih oziroma podiplom-
skih študijskih programih z javno veljavnostjo. Štipendije 
so namenjene rednim študentom.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora državljanstvo Republike Slovenije,
– imeti mora stalno prebivališče na območju Občine 

Ilirska Bistrica,

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/javne-objave/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/javne-objave/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/javne-objave/
mailto:saso.novinec@gov.si
mailto:matevz.adamic@gov.si
mailto:matevz.adamic@gov.si
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– kandidat ne sme prejemati druge štipendije (ob 
prijavi na javni razpis mora izpolniti posebno izjavo, ki 
se nanaša na prejemanje drugih štipendij; na izjavi mora 
navesti tudi kje oziroma pri katerem delodajalcu je še 
zaprosil za štipendijo),

– ob prvem vpisu v prvi letnik dodiplomskega 
izobraževanja ne sme biti starejši/a od 21 let,

– ne sme biti v delovnem razmerju oziroma ne sme 
opravljati samostojne registrirane dejavnosti,

– za štipendijo za dodiplomski študij mora imeti v 
zadnjem letniku srednje šole povprečje ocen vseh pred-
metov zaključnega letnika srednje šole najmanj tri in na 
maturi mora doseči najmanj 70 % vseh možnih točk,

– kandidat, ki se prijavlja na javni razpis za štipen-
dijo za nadaljnje letnike dodiplomskega izobraževanja 
ali podiplomskega izobraževanja mora imeti povprečje 
ocen posameznih predmetov v preteklem študijskem 
letu najmanj 7.

3. Na javni razpis se prijavijo kandidati s pisno 
prijavo, ki je del razpisne dokumentacije ter ji priložijo 
naslednjo dokumentacijo (razpisna dokumentacija je na 
voljo v sprejemni pisarni ter na spletni strani Občine 
Ilirska Bistrica):

– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slo-
venije,

– fotokopijo potrdila o stalnem prebivališču,
– izjavo, da ne prejema druge štipendije (priloga 

vloge),
– izjavo, da ni v delovnem razmerju oziroma ne opra-

vlja samostojne registrirane dejavnosti (priloga vloge),
– dokazilo o učnem uspehu preteklega šolskega 

oziroma študijskega leta,
– potrdilo o doseženem uspehu na maturi,
– potrdilo o vpisu v študijskem letu 2022/2023,
– dokazilo o materialnem stanju družine – odločbo 

o odmeri dohodnine za leto 2021,
– potrdilo o višini katastrskega dohodka za leto 

2021 in
– kratek življenjepis.
4. Rok za oddajo prijav je 28. 10. 2022 do 10. ure.
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele 

najpozneje do 28. 10. 2022 do 10. ure, na naslov Obči-
na Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bi-
strica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni 
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska 
Bistrica, pritličje levo. Na kuverti mora biti navedeno 
»Javni razpis za kadrovske štipendije za šolsko oziroma 
študijsko leto 2022/2023«. Prijavi priložite zahtevano 
dokumentacijo.

Prijave, prispele po razpisnem roku, ne bodo upo-
števane pri obravnavi za dodelitev štipendije in bodo za-
pečatene vrnjene prijavitelju. Kandidati bodo o izbiri ob-
veščeni predvidoma v roku 30 dni od odločitve komisije.

Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, 
tel. 05/711-23-33.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 014-0003/2022-2 Ob-2830/22
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih jav-

nih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 
27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 
– uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 
in 159/21) in 4. člena Odloka o podelitvi koncesije za 
opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za za-
puščene živali na območju Občine Poljčane (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 28/12 in 24/22) Občina 
Poljčane objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske 

javne službe zavetišča za zapuščene živali  
na območju Občine Poljčane

I. Podatki o naročniku: Občina Poljčane, Bistriška 
cesta 65, 2319 Poljčane, matična številka: 2242745000, 
ID za DDV: SI30543673, zakoniti zastopnik: Stanislav 
Kovačič, župan.

II. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o po-
delitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 
zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Poljča-
ne (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/12 in 24/22).

III. Predmet javnega razpisa
Dejavnost, ki je predmet gospodarske javne službe 

obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči za-

puščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskr-

be zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma pro-

dajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– zagotavljanje označevanja in registracije zapu-

ščenih živali v skladu s predpisi,
– druge naloge, določene z veljavnimi predpisi, ki 

urejajo to področje.
IV. Območje izvajanja gospodarske javne službe: 

območje izvajanja gospodarske javne službe obsega 
območje Občine Poljčane (v nadaljevanju: občina).

V. Pričetek in čas trajanja koncesijskega razmerja: 
koncesija se podeli za obdobje petih let. Koncesijsko 
pogodbo podpiše izbrani prijavitelj z občino. Koncesijsko 
razmerje začne teči z dnem, ko obe pogodbeni stranki 
podpišeta koncesijsko pogodbo.

VI. Pogoji za podelitev koncesije
Na javni razpis se prijavi imetnik zavetišča, ki mora 

za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne 
službe izpolnjevati naslednje pogoje:

1. je fizična ali pravna oseba, registrirana za oprav-
ljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,

2. izpolnjuje pogoje, ki jih določajo Zakon o zaščiti 
živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje ure-
jajo zaščito živali,

3. ima poravnane davke in prispevke,
4. ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne po-

ravnave ali likvidacije,
5. izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost 

za izvajanje koncesije,
6. izkaže finančno sposobnost,
7. predloži stroškovno opredeljen izvedbeni pro-

gram oskrbe zapuščenih živali,
8. ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je pred-

met koncesije,
9. prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z oprav-

ljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko pov-
zročil tretji osebi,

10. ima veljavno odločbo Uprave RS za varno hra-
no, veterinarstvo in varstvo rastlin, s katero je ugotovlje-
no, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek 
delovanja zavetišča,

11. ima na 800 registriranih psov za občine, v kate-
rih izvaja javno službo, zagotovljeno eno namestitveno 
mesto za psa v zavetišču,

12. zagotavlja vsaj enega oskrbnika na 20 namesti-
tvenih mest za pse; oskrbniki so usposobljeni za delo z 
živalmi ter za dajanje nujne prve pomoči živalim,

13. vodja zavetišča ima vsaj srednjo izobrazbo ve-
terinarske smeri ali srednjo izobrazbo druge smeri in z 
delom pridobljene izkušnje z živalmi,

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-1224
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1847
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2638
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1628
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2993
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14. imetnik zavetišča ni in v njem ne dela oseba, 
obsojena storitve kaznivega dejanja mučenja živali,

15. zagotavlja stalno prisotnost ali pripravljenost 
veterinarja oziroma veterinarske službe,

16. ima sklenjeno pogodbo z verificirano veterinar-
sko organizacijo za izvajanja storitev zdravstvenega 
varstva živali ali podeljeno koncesijo za izvajanje storitev 
zdravstvenega varstva živali oziroma ima to dejavnost 
registriran sam,

17. ima skladno s pravilnikom urejeno vozilo za 
prevoz živali,

18. ima stalen in neposreden vpogled v register 
psov, in sicer v tiste podatke, ki so potrebni za iskanje 
skrbnika psa po identifikacijski številki o cepljenju ali 
opisu živali ter za preverjanje lastništva živali,

19. ima interni akt o veterinarsko-sanitarnem redu 
zavetišča.

VII. Merila za izbor koncesionarja
Izmed prijavljenih kandidatov, ki bodo izpolnjevali 

pogoje iz prejšnjega poglavja tega razpisa, se izbere 
koncesionar ob upoštevanju naslednjih meril:

1. Ponudbena cena prijavitelja.
2. Strokovna, organizacijska in finančna usposo-

bljenost za izvajanje gospodarske javne službe.
3. Dosedanje izkušnje pri delu z živalmi (reference) 

prijavitelja.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni doku-

mentaciji.
VIII. Pogoji opravljanja gospodarske javne službe
Javno službo je potrebno opravljati pod naslednjimi 

pogoji:
1. Skladno z zakonom in pravilnikom ter drugimi 

veljavnimi predpisi;
2. Koncesionar je dolžan izvajati javno službo ne-

pretrgoma;
3. Koncesionar je dolžan v okviru gospodarske 

javne službe izjemoma opravljati dodatna dela oziroma 
naloge, ki s koncesijsko pogodbo niso predvidena, če je 
zagotovitev takšnih del oziroma nalog nujno potrebna za 
izvajanje gospodarske javne službe;

4. Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za 
dejavnost, ki je predmet gospodarske javne službe, 
ločeno od računovodstva za svojo morebitno drugo de-
javnost;

5. Koncesionar mora skladno z veljavnimi predpisi, 
skrbno, natančno in ažurno voditi predpisane evidence, 
ki jih je dolžan kadarkoli dati na vpogled občini;

6. Koncesionar mora pristojnemu organu občine o 
izvajanju gospodarske javne službe predložiti letno po-
ročilo, kadarkoli na zahtevo pristojnega organa pa tudi 
vmesna poročila;

7. Koncesionar je neposredno odgovoren za ka-
kršnokoli škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opra-
vljanjem gospodarske javne službe povzroči fizičnim 
in pravnim osebam pri njem zaposleni ali njegovi pod-
izvajalci. Odgovornost koncesionarja je podana tudi v 
primeru stavke pri njem zaposlenih ljudi;

8. Koncesionar mora imeti sklenjeno zavarovanje 
odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči zaradi napak 
pri izvajanju gospodarske javne službe in tudi za škodo, 
nastalo zaradi višje sile;

9. Koncesionar ne sme prenesti koncesije na drugo 
pravno ali fizično osebo, lahko pa za posamezne storit-
ve v okviru izvajanja gospodarske javne službe sklepa 
pogodbe s podizvajalci, ki jih izbere skladno s predpisi, 
ki urejajo javna naročila in ki navedene storitve izvajajo 
v njegovem imenu in za njegov račun;

10. Uradne ure v zavetišču morajo biti najmanj štiri 
ure vsak delovni dan, poleg tega mora biti organizirana 

stalna 24-urna pripravljenost oziroma dežurstvo za spre-
jem živali v nujnih primerih. Dežurstvo ima koncesionar 
lahko organizirano samostojno ali v sodelovanju z veteri-
narsko organizacijo, Centrom za obveščanje ali policijo, 
ki mora imeti telefonsko številko dežurnega v zavetišču;

11. Koncesionar mora iskati skrbnike živali tudi pre-
ko sredstev javnega obveščanja, ki so pripravljena tovr-
stna obvestila objavljati brezplačno.

IX. Način financiranja gospodarske javne službe: 
javna služba, ki jo bo izvajal koncesionar, se financira iz 
proračuna Občine Poljčane.

X. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave 
na razpis

Prijava na razpis je pravočasna, če vključno do 
četrtka, 1. 9. 2022 do 13. ure prispe v tajništvo Občine 
Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane.

Prijava na razpis je pravilna, če prijavitelj izpolnjuje 
pogoje za podelitev koncesije.

Prijava na razpis je popolna če vsebuje:
1. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 1 razpis-

ne dokumentacije (Prijava);
2. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 2 razpis-

ne dokumentacije (Izjava 1);
3. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 3 in prilo-

go (podatki o strokovni, organizacijski in finančni uspo-
sobljenosti) razpisne dokumentacije (Izjava 2);

4. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 4 raz-
pisne dokumentacije (Izjava 3) in najmanj tri priloge k 
obrazcu 4 (referenčno potrdilo ponudnika);

5. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 5 raz-
pisne dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za 
opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za za-
puščene živali);

6. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 6 razpis-
ne dokumentacije (Ponudba za celovito oskrbo zapu-
ščenih živali) s prilogo (veljaven cenik storitev oskrbe 
živali);

7. Pooblastilo prijavitelja za pridobitev podatkov – 
obrazec 7 razpisne dokumentacije,

8. Kuverta mora biti opremljena tako, da se nanjo 
zalepi izpolnjen obrazec 8 razpisne dokumentacije;

9. Fotokopijo odločbe Uprave RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin, s katero je ugotovljeno, 
da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek 
delovanja zavetišča;

10. Fotokopijo dokazila o izobrazbi vodje zavetišča;
11. Fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano 

veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdra-
vstvenega varstva živali oziroma fotokopije odločbe o 
podelitvi koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega 
varstva živali, v kolikor je imetniku zavetišča bila pode-
ljena koncesija oziroma dokazilo, da ima to dejavnost 
registriran sam;

12. Fotokopijo cenika storitev zdravstvenega var-
stva živali;

13. Fotokopija prometnega dovoljenja vozila za pre-
voz živali;

14. Fotokopija internega akta o veterinarskem – sa-
nitarnem redu zavetišča;

15. Potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik za-
vetišča poravnane davke in prispevke; potrdilo FURS 
ne sme biti starejše od 8 dni od dneva oddaje prijave;

16. Fotokopijo sklenjenega zavarovanja odgovor-
nosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji osebi 
oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe za-
puščenih živali.

Občina ima pravico od prijavitelja zahtevati vpogled 
v originale listin ter zahtevati predložitev dodatnih listin 
oziroma pojasnil.
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XI. Rok in način predložitve prijav na razpis
Rok za oddajo prijav je četrtek, 1. 9. 2022 do 13. ure 

v tajništvu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 
Poljčane. Šteje se, da je prijava pravočasna, če najpoz-
neje do četrtka, 1. 9. 2022 do 13. ure prispe v tajništvo 
Občine Poljčane, bodisi osebno ali po pošti.

Prijavne obrazce z zahtevano razpisno dokumen-
tacijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: 
Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane. 
Na kuverto se zalepi izpolnjen obrazec 8 razpisne do-
kumentacije.

Javno odpiranje ponudb bo v petek, dne 2. 9. 2022 
ob 9. uri v sejni sobi Občine Poljčane. Predstavniki po-
nudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju 
ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim 
pooblastilom ponudnika. Javni razpis uspe, če na razpis 
prispe vsaj ena popolna, pravilna in pravočasna ponudba.

XII. Ponudbena cena
Prijavitelj poda ponudbeno ceno za celovito oskrbo 

zapuščenih živali skladno z navodili iz razpisne dokumen-
tacije. V obrazcu 6 razpisne dokumentacije so navedene 
storitve, ki jih v okviru izvajanja gospodarske javne službe 
zavetišča za zapuščene živali naročnik v praksi dejansko 
potrebuje. V kolikor v ceno oskrbnega dne niso zajete 
vse storitve, kot so opredeljene v opombi * obrazca 6, 
jih ponudnik skupaj s ceno navede v nepredizpolnjenih 
rubrikah obrazca 6. Ponudba zavezuje prijavitelja 60 dni.

Obvezna priloga obrazca 6 je veljaven cenik stori-
tev oskrbe živali ponudnika.

XIII. Način in rok za izbor koncesionarja
Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentaci-

jo, zahtevano v razpisni dokumentaciji. V primeru nepo-
polno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo 
komisija v roku 5 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozva-
la, da vlogo v roku 8 dni od prejema obvestila dopolnijo.

Nepopolne vloge, ki v navedenem roku ne bodo 
dopolnjene in prepozno prispele vloge, se s sklepom 
zavrže. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, 
bodo kot nepravilne (neutemeljene zaradi neizpolnjeva-
nja pogojev) zavrnjene.

Komisija za izvedbo javnega razpisa bo pripravila 
predlog za izbiro koncesionarja v 15 dneh po prejemu 
popolnih vlog.

O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno 
odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba, o kateri 
odloča župan. Zoper drugostopenjsko odločbo o izbiri 
je mogoč upravni spor.

Koncesijska pogodba se pošlje v podpis izbranemu 
ponudniku takoj po pravnomočnosti odločbe o izboru 
koncesionarja. Izbrani ponudnik mora koncesijsko po-
godbo podpisati najpozneje v roku enega meseca od 
dneva, ko jo je prejel.

Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postop-
ku ne izbere koncesionarja.

XIV. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o 
izboru: Občina Poljčane bo vse vlagatelje obvestila o 
izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku postopka izbire 
koncesionarja.

XV. Rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem 
gospodarske javne službe: z izvajanjem gospodarske 
javne službe je potrebno pričeti najpozneje v enem me-
secu od sklenitve koncesijske pogodbe.

XVI. Razpisna dokumentacija, informacije
Informacije o razpisu zainteresirani dobijo pri Spo-

menki Vodopivec po elektronski pošti spomenka.vodo-
pivec@poljcane.si.

Razpisna dokumentacija je prijaviteljem na voljo 
od dneva veljavnosti do zaključka javnega razpisa na 
spletni strani Občine Poljčane https://www.poljcane.si.

XVII. Končna določba: ta razpis se objavi v Urad-
nem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.

Občina Poljčane

Št. 410-0213/2022 Ob-2834/22

Na podlagi Pravilnika o spodbujanju podjetni-
štva v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 29/14), in 
priglašene prve dopolnitve sheme državne pomoči 
št. M001-5880173-2014/I z dne 22. 6. 2021, pri Ministr-
stvu za finance, objavlja Občina Brežice

javni razpis
za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini 

Brežice za leto 2022
1. Predmet javnega razpisa
Predmet oziroma namen javnega razpisa je:
A. Sofinanciranje investicij (v nadaljevanju namen A).
B. Sofinanciranje stroškov, povezanih z udeležbo 

podjetnikov na sejmih za predstavitev proizvodov in 
storitev (v nadaljevanju namen B).

C. Subvencioniranje najemnin v starem mestne 
jedru (v nadaljevanju namen C).

2. Razpoložljiva sredstva
Skupna višina razpoložljivih sredstev je 

160.000 EUR (proračunska postavka 00217 – sredstva 
za vzpodbujanje podjetništva).

Namen A: 150.000 EUR
Namen B: 5.000 EUR
Namen C: 5.000 EUR
SKUPAJ: 160.000 EUR
V kolikor je upravičenih vlog več kot je razpoložlji-

vih sredstev, se dodeljena sredstva linearno zmanjšajo 
vsem upravičencem. V primeru, da je za določen namen 
več sredstev kot je upravičenih vlog, se lahko sredstva 
prerazporedijo za namen, kjer je sredstev manj kot je 
upravičenih vlog. Prednost pri dodeljevanju sredstev do 
najvišjega limita po posameznem namenu imajo namen 
B in C. Preostala sredstva se namenijo za namen A.

3. Pogoji za pridobitev sredstev in upravičeni na-
meni

Namen A:
Sredstva se dodelijo za začetne investicije. To so 

investicije v osnovna sredstva za ustanovitev novega 
ali razširitev obstoječega obrata, spremembe proizvod-
nega procesa ali proizvoda v obstoječem obratu (s po-
močjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) 
in investicije v osnovna sredstva kot nakup podjetja, ki 
je prenehalo delovati ali bi drugače prenehalo delovati.

Upravičene so investicije v nakup nove ali rabljene 
proizvodne in storitvene opreme in nakup nematerial-
nih pravic (patenti, licence), zaradi ustanovitve novega 
podjetja, širitve obstoječe dejavnosti ali zaradi uvajanja 
novega proizvodnega oziroma storitvenega programa 
(bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in 
ekološko varnejše tehnologije; izboljševanje kakovosti 
proizvodov in storitev).

Sofinancirajo se investicije, izvedene v obdobju od 
poteka prejšnjega razpisnega roka (16. 9. 2021) do 
zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog (15. 9. 
2022). Upoštevajo se le stalna sredstva, ne drobni in-
ventar. Upoštevajo se računi brez DDV.

Neupravičeni stroški so: nakup telefonov, faksov in 
ostale telekomunikacijske opreme, pohištva (različne 
police, mize, stoli, omare, regali, pulti itd.), nakup kopir-
nih strojev, računalnikov, osebnih avtomobilov, kombini-
ranih vozil, igralnih avtomatov, klimatskih naprav, pro-
mocijskih aktivnosti (npr. reklamnih tabel, panojev itd.), 

mailto:spomenka.vodopivec@poljcane.si
mailto:spomenka.vodopivec@poljcane.si
https://www.poljcane.si
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opreme za varovanje in video nadzor; opreme, ki je 
sestavni del zgradbe (npr. vgradna dvigala, okna, vrata 
itd.), nepremičnin, šotorov, elektrokomunikacijske opre-
me, ogrevalne opreme, sanitarne opreme, čistilnih na-
prav, sončnih elektrarn, sončnih kolektorjev, strojev za 
urejanje okolice. Neupravičen je tudi strošek nakupa 
strojev ali opreme na leasing ter strošek nakupa opreme 
in strojev, ki niso namenjeni izvajanju registrirane dejav-
nosti prijavitelja ali so namenjeni za izvajanje dejavnosti 
dajanja strojev in opreme v najem in zakup.

Do sofinanciranja investicij (namen A) so upravi-
čena mikro in majhna podjetja, ki v letih 2020 in 2021 
(dvakrat zapored) še niso prejela sredstva iz občinskega 
proračuna za namen A.

Intenzivnost pomoči:
Sofinanciranje začetnih investicij lahko maksimalno 

znaša največ 40 % vrednosti upravičenih stroškov inve-
sticije z upoštevanjem zgornje meje vrednosti investicije 
v višini do 40.000,00 € brez DDV.

Investicija se mora v regiji ohraniti 5 let in preje-
mnik pomoči prispevati najmanj 25 % lastnih sredstev 
za investicijo. Pri dodelitvi pomoči se ne sme preseči 
zgornja meja intenzivnosti ne glede na to, iz katerih virov 
(sredstva občinskega proračuna, državnega proračuna 
ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.

Posamezen vlagatelj lahko prijavi maksimalno vred-
nost investicije v višini 40.000,00 EUR (brez DDV), v ko-
likor prijavi večjo vrednost, se bo upoštevala upravičena 
maksimalna vrednost investicije po tem razpisu.

Posamezen vlagatelj lahko prijavi minimalno vred-
nost investicije v višini 4.200,00 EUR (brez DDV), v ko-
likor prijavi manjšo vrednost, ni upravičen do sredstev 
po tem razpisu. Za podjetja, ki so bila ustanovljena po 
15. 9. 2019 (podjetja mlajša od treh let) je spodnji limit 
1.000,00 € brez DDV. Podatki o ustanovitvi se uporablja-
jo Iz uradnih evidenc AJPES-a.

Investicija v stroje in opremo je lahko sestavljena iz 
več računov, vendar mora skupna vrednost te investi-
cije biti najmanj 4.200,00 EUR (brez DDV), za podjetja 
mlajša od treh let pa najmanj 1.000,00 €. Pri tem mora 
biti vrednost posameznega računa najmanj 500,00 EUR 
(brez DDV).

V kolikor se prijavitelj prijavi za namen A, ne more 
vložiti vlogo za namen B.

Namen B:
Sofinanciranje stroškov, povezanih z udeležbo pod-

jetnikov na sejmih za predstavitev proizvodov in storitev 
obdobju od 16. 9. 2021 do 15. 9. 2022. Sofinancirajo se 
stroški udeležbe na domačih in tujih sejmih. Sofinanci-
ranje je lahko do 40 % upravičenih stroškov. Upravičeni 
stroški so: najem razstavnega prostora, stroški vpisa v 
razstavni katalog.

Pri sofinanciranju stroškov, povezanih z udeležbo 
podjetnikov na sejmih za predstavitev inovativnih proiz-
vodov in storitev, je zgornja meja upravičenih stroškov v 
višini 5.000 € brez DDV.

Namen C:
Sofinanciranje stroškov najema poslovnih prosto-

rov v starem mestnem jedru v obdobju od 1. 9. 2021 do 
31. 8. 2022.

Upravičen strošek najemnine je maksimalno do 
7€/m2, ki ga mora stranka dokazati z najemno pogodbo 
in potrdili o plačilu. Maksimalno upravičena površina je 
do 100 m2.

Višina subvencioniranja je do 40 % upravičenih 
stroškov oziroma največ do 2,8 €/m2.

Subvencijo za najem poslovnih prostorov je možno 
pridobiti za največ prvi 2 leti poslovanja v starem mest-
nem jedru.

V primeru, da vloge upravičencev presegajo raz-
pisana sredstva, se subvencija dodeli vsem, vendar se 
znesek dodeljenih sredstev linearno zniža.

Za območje starega mestnega jedra se šteje ob-
močje, ki je določeno z naslednjimi mejnimi parcelami, 
ki so vse v k.o. Brežice: 1501, 1502, 1218, 1243, 1246, 
779/3, 779/1, 526/1, 525, 1495, 258, 259, 233, 232, 
231, 230, 229, 136, 139, 145, 1498, 96/2, 96/4, 99, 104, 
67, 113, 117, 122, 123, 663/2, 663/3, 646, 641/1, 641/2, 
634, 633, 628, 626, 624, 621, 667, 669, 672, 679, 683, 
686, 689, 692, 695, 698, 701, 704, 1250, 1255, 1265, 
1267, 1268.

Grafični del si lahko stranke ogledajo na Občini 
Brežice, CPB 18, 8250 Brežice v pisarni št. 38 in se tako 
prepričajo ali je poslovni objekt znotraj starega mestne-
ga jedra, kar je pogoj za subvencijo.

4. Upravičenci
Po tem razpisu so do državne pomoči upravičena 

mikro in majhna enotna podjetja, ki so registrirana v 
skladu z Zakonom o gospodarskih družbah:

– s sedežem v Občini Brežice in krajem investicije 
na območju Občine Brežice ali

– ki imajo sedež dejavnosti izven Občine Brežice, 
v kolikor imajo poslovno enoto v Občini Brežice, v ka-
teri zaposlujejo najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas s 
stalnim prebivališčem v Občini Brežice in investirajo na 
območju Občine Brežice.

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

– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev 
ali družbenikov drugega podjetja;

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

– 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;

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podje-
tja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki 
navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih 
pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju drugega 
odstavka tega člena preko enega ali več drugih podjetij, 
prav tako veljajo za enotno podjetje.

Za mikro in majhna podjetja se uporablja definicija, 
ki jo navaja Zakon o gospodarskih družbah.

Pri namenu C so upravičenci mikro in majhna pod-
jetja, ki so pričela z dejavnostjo v starem mestnem jedru 
po 1. 7. 2012. Za datum pričetka izvajanja dejavnosti, se 
šteje datum vpisa podjetja v Ajpes.

Do sredstev za razvoj podjetništva so iz tega raz-
pisa upravičeni tudi samostojni podjetniki posamezniki. 
Pri njih se vsi pogoji za mikro in majhne družbe smiselno 
uporabljajo.

Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu 
de minimis, kar pomeni da skupni znesek pomoči dode-
ljen istemu upravičencu ne bo presegel 200.000 EUR 
v obdobju zadnjih treh proračunskih let od zadnjega 
prejema takšne pomoči, ne glede na obliko, vir (držav-
ni, občinski, sredstva EU) ali namen pomoči (v primeru 
podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša 
zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR).

Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz 
sektorjev:

– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,
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– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz se-
znama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

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

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

Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z 
izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z 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 finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, 
ki nimajo poravnanih svojih zapadlih obveznosti do Ob-
čine Brežice.

Pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za 
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz.

Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno 
pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se 
s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost po-
moči ali znesek pomoči.

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s po-
močjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v Uredbi 
360/2012.

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomoč-
jo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 
100.000 EUR).

V kolikor se prijavitelj prijavi za namen A, ne more 
vložiti vlogo za namen B in obratno.

V primeru, da za določen namen ni dovolj prijav za 
črpanje celotnega zneska, se lahko neporabljena kvota 
sredstev prenese za drug namen, kjer je več vlog oziroma 
je možno ta sredstva razdeliti v skladu z razpisnimi pogoji.

Sredstva za pospeševanje razvoja podjetništva v 
Občini Brežice se na podlagi tega razpisa dodeljujejo 
glede na vrsto intervencij kot nepovratna sredstva in jih 
je možno dodeliti v primeru, kadar te predstavljajo po-
trebno vzpodbudo za izvedbo zastavljenega namena. 
Dodelijo se lahko le, če imajo stimulativni učinek in niso 
namenjena samo zniževanju stroškov podjetja.

Po pregledu prispelih vlog na javni razpis in pred 
dodelitvijo sredstev upravičencem, se opravi ogled do-
ločenih prijavljenih investicij pri upravičencih s strani 
članov komisije.

Podrobnejše omejitve so navedene pri posamez-
nem ukrepu.

5. Izjava o zaupnosti dokumentacije
Dokumentacija, ki bo prispela na razpis, je zaupne 

narave in bo uporabljena izključno v postopku odločanja 
o dodelitvi sredstev po tem razpisu.

Člani strokovne komisije se zavežejo, da bodo po-
datke varovali kot zaupne in jih uporabili izključno za 
namene ocenjevanja.

6. Vsebina vloge
Prijava na razpis mora vsebovati:
Za namen A – sofinanciranje začetnih investicij

1. Osnovni podatki prosilca (Obrazec 1);
2. Podatki o investicijskem projektu (Obrazec 2);
3. Predstavitev investicije, specifikacija in izjava 

(Obrazec 3);

4. Kopije računov in kopije dokazil o plačilu, 
skladno s predloženo specifikacijo investicije za obdob-
je od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega 
datuma, ki je določen za oddajo vlog;

5. Dokazilo o registraciji samostojnega podje-
tnika oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za 
obrtne dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se 
fotokopije;

6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispev-
kih (za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne 
osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; pri-
ložijo se fotokopije;

7. Izjava o značilnosti začetne investicije (Obra-
zec 4);

8. Izjava o resničnosti podatkov (Obrazec 5);
9. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (Obra-

zec 6);
10. Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih 

evidenc (Obrazec 7);
11. Izjava o kvoti zaposlenih (Za podjetja/pod-

jetnike, ki nimajo sedeža v Občini Brežice), priloga – 
kopija M1 obrazca za vse zaposlene v poslovni enoti 
– Obrazec 8);

12. Vzorec pogodbe (parafiran).
Za namen B – Sofinanciranje stroškov, povezanih z 

udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev inova-
tivnih proizvodov in storitev

1. Osnovni podatki prosilca (Obrazec 1);
2. Podatki o udeležbi na sejmu (Obrazec 2-B);
3. Predstavitev stroškov udeležbe na sejmu- spe-

cifikacija in izjava (Obrazec 3-B);
4. Kopije računov in kopije dokazil o plačilu ude-

ležbe na sejmih za obdobje od poteka prejšnjega raz-
pisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za 
oddajo vlog;

5. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika 
oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za obrtne 
dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se fotokopije;

6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispev-
kih (za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne 
osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; pri-
ložijo se fotokopije;

7. Izjava o resničnosti podatkov (Obrazec 5);
8. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (Obra-

zec 6);
9. Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih 

evidenc (Obrazec 7);
10. Vzorec pogodbe (parafiran).

Za namen C – Sofinanciranje najemnine v starem 
mestnem jedru

1. Osnovni podatki prosilca (Obrazec 1);
2. Kopije računov in kopije dokazil o plačilu naje-

mnine za obdobje od 1. 9. 2021–31. 8. 2022;
3. Predstavitev stroškov – subvencioniranje naje-

mnine (Obrazec 3-namen C);
4. Kopija najemne pogodbe;
5. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika 

oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za obrtne 
dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se fotokopije;

6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispev-
kih (za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne 
osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; pri-
ložijo se fotokopije;

7. Izjava o resničnosti podatkov (Obrazec 5);
8. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (Obra-

zec 6);
9. Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih 

evidenc (Obrazec 7);
10. Vzorec pogodbe (parafiran).
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7. Rok in način prijave
Rok za prijavo je do vključno 15. 9. 2022.
Vlogo je potrebno poslati na naslednji naslov: Obči-

na Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Vloge morajo biti v zaprti kuverti in označene z na-

pisom »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za dodelitev 
sredstev iz občinskega proračuna za razvoj podjetništva 
– 2022« ter navesti za kateri namen se stranka prijavlja 
(npr. »Namen A«).

Na zadnji strani kuverte je potrebno navesti naziv 
in naslov prosilca. Vsebina vloge mora biti urejena po 
zaporedju, ki je določeno pri zahtevani dokumentaciji.

8. Izid javnega razpisa
Sklep o dodelitvi sredstev na tem javnem razpisu 

bo posredovan prosilcem najkasneje v roku 15 dni od 
izteka roka za dopolnitev vseh vlog. Odpiranje prispelih 
vlog ne bo javno.

Na sklep o odobritvi sredstev je možna pritožba v 
roku 8 dni na župana Občine Brežice, Cesta prvih bor-
cev 18, Brežice, vloži pa se na naslov Občina Brežice, 
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Po odobritvi sredstev sklene vsak posameznik po-
godbo z Občino Brežice, v kateri bodo določene vse 
medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.

Upravičenec bo pozvan k podpisu pogodbe o dode-
litvi sredstev v roku 8 dni od prejema sklepa in pogodbe. 
Namensko uporabo sredstev iz pogodbe preverja stro-
kovna komisija za obravnavo vlog.

9. Informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva objave v 

Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si, za-
interesirani pa jo lahko dvignejo v času uradnih ur na 
sedežu Občine Brežice.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom po-
sreduje Roman Matjašič, tel. 07/620-55-32.

Občina Brežice

Št. 430-168/2022 Ob-2840/22
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem 

varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 
39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 
21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – 
ZFRO in 196/21 – ZDOsk), 2. in 3. člena Pravilnika o 
koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list 
RS, št. 72/04, 113/08, 45/11), 4. člena Odloka o orga-
niziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč 
družini na domu na območju Občine Laško (Uradni list 
RS, št. 70/22) in 9. člena Odloka o podelitvi koncesije na 
področju javne službe pomoči družini na domu v Občini 
Laško (Uradni list RS, št. 70/22), Občina Laško objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe 

pomoči družini na domu v Občini Laško
1. Naziv in naslov koncedenta: Občina Laško, Mest-

na ulica 2, 3270 Laško, tel. 03/733-87-00, e-pošta: ob-
cina@lasko.si.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev 1 koncesije za 

izvajanje javne službe pomoč družini na domu, ki obse-
ga socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, 
starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba na domu 
lahko nadomesti institucionalno varstvo.

Socialna oskrba na domu je namenjena upravičen-
cem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za 
življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti, 

invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati in 
negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne 
zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

Socialna oskrba na domu se prilagodi posamezne-
mu upravičencu in obsega naslednje sklope opravil:

– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri 
oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, 
opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanju in 
negi osebnih ortopedskih pripomočkov;

– gospodinjska pomoč: prinašanje enega pripravlje-
nega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka 
hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje 
bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postilja-
nje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;

– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzposta-
vljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s so-
rodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih 
obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah 
upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno 
varstvo.

Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če 
potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov 
opravil iz prejšnjega odstavka.

3. Obseg storitve
Storitve v koncesiji se bodo v letu 2023 izvajale v 

obsegu okvirno 990 ur neposredne socialne oskrbe na 
mesec. V naslednjih letih se bo obseg storitev lahko 
spreminjal skladno s potrebami občanov na območju 
izvajanja koncesije in nacionalnim programom socialne-
ga varstva v RS. Okviren obseg ur neposredne socialne 
oskrbe na mesec v naslednjih letih se določa s sklepom, 
ki ga sprejme Občinski svet.

Storitev se izvaja vse dni v tednu v skladu s pogoji, 
ki jih predpisuje pravilnik, ki določa standarde in norma-
tive socialnovarstvenih storitev.

4. Krajevno območje izvajanja koncesije
Območje izvajanja koncesije obsega naslednje kra-

jevne skupnosti ali dele krajevnih skupnosti:
Laško, Rečica, Sedraž, Rimske Toplice, Zidani 

Most, Jurklošter, Šentrupert, Marija Gradec, Vrh nad 
Laškim.

5. Uporabniki storitve, za katere se razpisuje kon-
cesija

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe 
s stalnim prebivališčem na območju Občine Laško, ki 
jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z 
občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zado-
voljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo 
v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen 
čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi 
družini ali v drugi organizirani obliki.

Upoštevaje gornje pogoje so upravičenci:
– osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali 

pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samo-
stojno življenje,

– osebe s statusom invalida po zakonu o družbe-
nem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po 
oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega živ-
ljenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata 
občasno oskrbo na domu,

– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica 
do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih 
funkcij,

– kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi 
okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, 
so pa po oceni pristojnega centra za socialno delo brez 
občasne pomoči druge osebe nesposobne za samo-
stojno življenje,

http://www.brezice.si
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3898
mailto:obcina@lasko.si
mailto:obcina@lasko.si
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– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v teles-
nem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki 
ni vključen v organizirane oblike varstva.

Koncesionar je dolžan prevzeti od sedanjega izva-
jalca storitve vse aktivne uporabnike storitev iz razpisa-
nega območja izvajanja koncesije, pri čemer upošteva 
predpise s področja socialnega varstva. Povprečno šte-
vilo oskrbovancev v letu 2022 je 110/mesec.

6. Trajanje koncesije in predviden začetek izvaja-
nja storitve: koncesijsko razmerje nastane s podpisom 
pogodbe o koncesiji. Koncesija se podeli za obdobje 
10 let. Koncesija se pod pogoji in na način, ki ga določa 
Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva, 
na predlog koncesionarja lahko podaljša, vendar naj-
več še za čas, za katerega je bila sklenjena koncesij-
ska pogodba. Predvideni začetek izvajanja storitve je 
1. 1. 2023.

7. Ureditev delovnih razmerij zaposlenih: delovna 
razmerja zaposlenih se urejajo v skladu s kolektivnimi 
pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zapo-
slene v javnih zavodih s področja socialnega varstva.

8. Število koncesij, ki se podeli na javnem razpisu: 
na javnem razpisu se podeli 1 koncesija za območje, 
določeno v 4. točki tega razpisa.

9. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana 

za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziro-
ma, je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te 
dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali je 
fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za 
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov 
in druge pogoje, ki jih določajo zakon in na njegovi pod-
lagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za 
katero se razpisuje koncesija,

– ima izdelan podroben program dela za izvajanje 
storitve,

– zagotavlja kakovostno izvajanje storitve,
– izkazuje finančno in poslovno sposobnost za iz-

vajanje storitve.
Dodatni pogoj, ki ga mora izpolnjevati ponudnik:
– v primeru sklenitve koncesijskega razmerja mora 

koncesionar skleniti delovno razmerje za nedoločen čas 
z izvajalkami neposredne oskrbe, ki so trenutno zapo-
slene pri dosedanjem izvajalcu te storitve za območje 
Občine Laško.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev, katera mora po-
nudnik predložiti k ponudbi, so določena v razpisni do-
kumentaciji.

Informacije v zvezi s prenosom zaposlenih delav-
cev na novega delodajalca (koncesionarja) in razlaga 
92. člena ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 
47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 
22/19 – ZPosS):

Delodajalec, ki odpove pogodbo o zaposlitvi in je 
delavcu v času odpovednega roka s strani delodajalca 
oziroma ZRSZ ponujena nova ustrezna zaposlitev za 
nedoločen čas (Ustrezna zaposlitev je zaposlitev, za 
katero se zahteva enaka vrsta in raven izobrazbe, kot 
se je zahtevala za opravljanje dela, za katero je imel 
delavec sklenjeno prejšnjo pogodbo o zaposlitvi, in za 
delovni čas, kot je bil dogovorjen po prejšnji pogodbi o 
zaposlitvi, ter kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri 
ure vožnje v obe smeri z javnim prevoznim sredstvom 
ali z organiziranim prevozom delodajalca od kraja bi-
vanja delavca) in delavec sklene pogodbo o zaposlitvi 
pri drugem delodajalcu (koncesionarju), mu ni potrebno 
plačati odpravnine.

Glede na navedeno se novi delodajalec oziroma 
koncesionar zaveže izpolniti naslednja dva pogoja:

– dati ponudbe novih pogodb o zaposlitvi delav-
cem za ustrezno delo (kaj je ustrezno delo je oprede-
ljeno zgoraj), za vse delavke (9 socialnih oskrbovalk 
in 0,77 koordinatorja), najmanj v standardu kot so bili 
zaposleni do sedaj;

– podati zavezo, da bo v primeru, če bi kateremukoli 
od delavcev odpovedal pogodbo o zaposlitvi, upošteval 
skupno delovno dobo pri obeh delodajalcih za potrebe 
določanja minimalnega odpovednega roka in višine od-
pravnine;

– podati zavezo, da bo v primeru, če bo katerikoli od 
delavcev izpolnil pogoje za upokojitev upošteval skupno 
delavno dobo pri obeh delodajalcih za potrebe pridobitve 
pravice do izplačila odpravnine ob upokojitvi.

S podajo ponudbe koncesionar sprejme zgornjo 
zavezo.

10. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogo-
jev in o sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet 
koncesije

Ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora v skla-
du z 8. in 9. členom Pravilnika o koncesijah na področju 
socialnega varstva predložiti izjave, potrdila in dokazila 
o izpolnjevanju pogojev in popolnosti ponudbe, ki so 
navedena v razpisni dokumentaciji.

Ponudba mora veljati najmanj 180 dni od dneva 
odpiranja ponudb.

11. Rok za prijavo na javni razpis
Rok za oddajo vlog je do 9. 9. 2022, do 12. ure, ne 

glede na način oddaje vloge.
Vlogo se lahko pošlje po pošti na naslov Občina 

Laško, Mestna ulica 2, Laško ali odda na sedežu Občine 
Laško v poslovnem času občinske uprave. Šteje se, da 
je vloga pravočasna, v kolikor je najkasneje zadnji dan 
roka za oddajo vlog prispela na sedež Občine Laško 
do 12. ure.

Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici, 
označene s pripisom »Javni razpis – Pomoč družini na 
domu – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
naveden polni naslov ponudnika.

Ponudnik mora oddati prijavo na obrazcih, ki so 
predpisani z razpisno dokumentacijo in jo izdelati v 
slovenskem jeziku. Prav tako morajo biti v slovenskem 
jeziku izdelane oziroma priložene ali prevedene vse ob-
vezne sestavine razpisne dokumentacije.

Obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili, 
datirani in žigosani ter podpisani s strani pooblaščene 
osebe.

Ponudnik lahko svojo ponudbo dopolnjuje oziroma 
spreminja do preteka razpisnega roka, kasneje pa ne 
več. Vse dopolnitve ponudbe morajo biti predložene v 
roku in na način, kot to velja za ponudbe in z dodatno 
oznako »dopolnitev ___ (zaporedna številka dopolnitve) 
ponudbe na javni razpis Pomoč družini na domu – ne 
odpiraj«.

Organ, pristojen za podelitev koncesije, bo s skle-
pom zavrgel:

– nepravočasne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb,
– nepopolne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb gle-

de na besedilo javnega razpisa in razpisne dokumen-
tacije,

– ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki niso poda-
ne za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja 
storitve,

– ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki so bile po-
dane s strani ponudnika, ki ne izpolnjuje predpisane 
pogoje za podelitev koncesije.
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12. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času 
javnega razpisa: v času objave javnega razpisa so pri-
stojne osebe za dajanje informacij Tina Rosina, Jasna 
Kermelj, Martina Časl in Dimitrij Gril. Ponudniki lahko za-
stavijo vprašanja vezana na javni razpis zgolj pisno, na 
elektronski naslov tina.rosina@lasko.si; jasna.kermelj@
lasko.si, martina.casl@lasko.si in dimitrij.gril@lasko.si, 
do 5. 9. 2022, do 10. ure.

13. Datum odpiranja ponudb: odpiranje ponudb se 
bo odvijalo v sejni sobi Občine Laško, dne 9. 9. 2022, 
ob 14. uri. Odpiranje ponudb je javno in na odpiranju 
sme prisostvovati vsak ponudnik na javnem razpisu, 
kar obvezno izkaže s pisnim pooblastilom ponudnika. 
Na odpiranju ponudb se prebere Obrazec – Ponudba in 
ali so predloženi vsi zahtevani dokumenti. Ustreznosti 
ponudb se na odpiranju ne preverja.

14. Kriteriji in merila za izbiro med ponudbami
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja 

merila:
– celotni stroški storitve – do 90 točk;
– reference ponudnika – do 10 točk.
Celotne stroške storitve se lahko oceni največ z 

90 točkami, pri čemer dobi največ točk ponudnik z naj-
nižjimi skupnimi stroški storitve. Ostali ponudniki dobijo 
sorazmerno manjše število točk po naslednji formuli:

Cp = skupni stroški storitve ponudnika
Cn = skupni stroški storitve najnižjega ponudnika

Število točk = Cn X 90
Cp

Reference ponudnika
Upoštevajo se pozitivne pisne reference, ki so po-

trjene s strani občin, kjer koncesionar opravlja socialno 
varstveno storitev, najmanj 1 leto. Na vsakem pisnem 
potrdilu mora biti navedena tudi telefonska številka in 
kontaktna oseba na občini. Kot dokazilo se priloži po-
trjena izjava s strani občin, kjer se koncesija izvaja 
(koncedent).

– za vsako pozitivno referenco, potrjeno s strani 
občin (koncedentov) se podelita 2 točki.

Upošteva se največ 5 referenc.
Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse zahtevane 

pogoje iz razpisne dokumentacije in bo zbral najvišje 
število točk v skladu z navedenimi merili.

15. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in or-
gan, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe

Komisija si pridržuje pravico do preverjanja resnič-
nosti in verodostojnosti navedb ter preverjanja vseh 
podatkov, ki so sestavni del ponudbe za podelitev kon-
cesije. V kolikor ugotovi, da navedbe niso resnične in 
verodostojne, se ponudba zavrne.

Koncesijo podeli Občinska uprava Občine Laško z 
odločbo, na podlagi predloga, ki ga pripravi strokovna 
komisija. V odločbi se določi rok, v katerem mora izbrani 
ponudnik skleniti koncesijsko pogodbo.

Koncedent in koncesionar uredita medsebojna raz-
merja v zvezi z opravljanjem koncesije s koncesijsko 
pogodbo. Koncesijsko pogodbo s koncesionarjem skle-
ne župan Občine Laško. Koncesionar mora začeti z iz-
vajanjem javne službe v roku, določenem v koncesijski 
pogodbi.

Koncedent si pridružuje pravico, da ne izbere no-
benega prijavitelja.

Če se na razpis ne javi noben ponudnik ali če no-
ben od ponudnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali 
ne predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent 
s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel. Koncedent ponovi 
razpis v roku, ki ne sme biti daljši od 60 dni od izdaje 
sklepa o neuspelem razpisu.

16. Razpisna dokumentacija in obrazci
Razpisna dokumentacija in obrazci so dosegljivi 

na spletni strani Občine Laško http://www.lasko.si, pod 
rubriko: Javna naročila, razpisi in nepremičnine in na 
sedežu Občine Laško.

Koncedent si pridržuje pravico, da morebitne spre-
membe ali dopolnitve razpisa in razpisne dokumentacije 
objavi kot dopolnitev v uradnem listu (spremembe javne-
ga razpisa) in na spletni strani Občine Laško (spremem-
be razpisne dokumentacije), najkasneje 10 dni pred 
potekom roka za oddajo ponudb.

Občina Laško

mailto:tina.rosina@lasko.si
mailto:jasna.kermelj@lasko.si
mailto:jasna.kermelj@lasko.si
mailto:martina.casl@lasko.si
mailto:dimitrij.gril@lasko.si
http://www.ajdovscina.si/
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Javne dražbe

ka, solastnica do 35/2675 in Barbaro Jane Pišler, 5047 
Erin Way, Delta B.C., V4M 1K2, Kanada, solastnica do 
70/2675. Solastniški delež se prodaja po načelu videno 
kupljeno.

3. Na podlagi potrdila o namenski rabi zemljišča z 
dne 27. 5. 2022, št. 3510-0171/2022, velja za navedeno 
parcelo Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine 
Ig (Uradni list RS, št. 35/12) in Odlok o prostorskem redu 
Občine Ig (Uradni list RS, št. 35/12, 77/12, 8/15, 51/18, 
107/20). Osnovna namenska raba parcele je območje 
stanovanj, podrobnejša namenska raba pa je SS-splo-
šne stanovanjske površine, ki so pretežno namenjene 
stanovanjskim stavbam in spremljajočim stavbam druž-
benega pomena ter stavbam za storitvene dejavnosti, 
izjemoma pa tudi stavbam za nemotečo proizvodno 
obrtno dejavnost.

4. Zakonite predkupne pravice na navedeni parceli 
ni.

5. Izklicna cena za solastniški delež Občine Ig na 
nepremičnini ID znak parcela 1707 1642/50 katastrska 
občina 1707 Iška vas parcela 1642/50 (ID 5175250) 
znaša 58.300,00 EUR + 22 % DDV, ki znaša znesek 
12.826,00 EUR, skupaj tako znaša izklicna cena znesek 
71.126,00 EUR z vključenim 22 % DDV. Dražitelji lahko 
višajo izklicno ceno za znesek najmanj 200,00 EUR.

6. Javna dražba navedenih nepremičnin se bo vr-
šila dne 14. 9. 2022 v prostorih Občine Ig, in sicer ob 
17. uri.

7. Na podlagi določb Stvarnopravnega zakonika 
(Uradni list RS, št. 87/02 in 9/13) imajo solastniki pri pro-
daji predmetnega solastniškega deleža na nepremičnini 
ID znak parcela 1707 1642/50 katastrska občina 1707 
Iška vas parcela 1642/50 (ID 5175250) zakonito pred-
kupno pravico. Predkupni upravičenci lahko uveljavljajo 
svojo predkupno pravico na javni dražbi ali v 30 dneh po 
prejemu ponudbe s strani Občine Ig – izvedena javna 
dražba.

8. Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupni-
no v 15 dneh po izstavitvi računa Občine Ig, ki ga bo 
Občina Ig izstavila na podlagi sklenjene prodajne po-
godbe. Prodajna pogodba se bo sklenila v roku največ 
15 dni od zaključka javne dražbe in poteka roka za 
uveljavitev predkupne pravice. Plačilo celotne kupnine 
v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne po-
godbe. Po plačilu celotne kupnine bo prodajalec kupcu 
izstavil overjeno zemljiškoknjižno dovolilo, za vknjižbo 
solastninske pravice kupca v zemljiško knjigo. Šteje se, 
da je kupnina plačana, ko v celoti prispe na račun proda-
jalca. V kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem 
roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina pa zapade 
v korist prodajalca.

9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na 
javni dražbi mora najkasneje en dan pred javno draž-
bo nakazati varščino v višini 10 % cene, torej znesek 
7.112,60 EUR, in sicer na račun prodajalca Občine Ig, 
številka računa 01237-0100000320, sklic SI00 72100, s 
pripisom javna dražba za nepremičnine ID znak parcela 
1707 1642/50 katastrska občina 1707 Iška vas parcela 
1642/50 (ID 5175250) ter se na javni dražbi izkazati z 
originalnim bančnim potrdilom o plačilu varščine. Neu-
spešnim dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena 
v roku 8 dni od javne dražbe. Če najugodnejši dražitelj 
ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec 

Št. 450-2/2022-DI Ob-2844/22
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mi-

klošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana sporoča, da bo na 
podlagi 50. in 77. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 11/18) in 13. do 15. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 31/18) v četrtek, 8. 9. 2022, izvedel

javno dražbo 
rabljene pisarniške opreme

Celotna razpisna dokumentacija in vse podrobnejše 
informacije glede javne dražbe so objavljene na spletni 
strani ZZZS, pod rubriko »Novice in javne dražbe«.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Št. 450-1/2022-DI Ob-2845/22
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mi-

klošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana sporoča, da bo na 
podlagi 50. in 77. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 11/18) in 13. do 15. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 31/18) v torek, 6. 9. 2022, izvedel

javno dražbo
rabljene računalniške opreme

Celotna razpisna dokumentacija in vse podrobnejše 
informacije glede javne dražbe so objavljene na spletni 
strani ZZZS, pod rubriko »Novice in javne dražbe«.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

 Ob-2833/22
Na podlagi 49. in 50. člena Zakona o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 – v nadaljevanju: 
ZSPDSLS-1) in 13. člena Uredbe o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 31/18 – v nadaljevanju: Uredba), ter Načrta 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 
2022-dopolnitev z dne 29. 6. 2022, objavlja Občina Ig

javno dražbo
za prodajo solastnega deleža do 500/535 

nepremičnine ID znak parcela 1707 1642/50 
katastrska občina 1707 Iška vas parcela 1642/50 

(ID 5175250)
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig, Govekar-

jeva 6, 1292 Ig, tel. 01/28-02-300, faks 01/28-02-322, 
e-mail: obcina-ig@siol.net.

2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je 
solastni delež 500/535 nepremičnine ID znak parcela 
1707 1642/50 katastrska občina 1707 Iška vas par-
cela 1642/50 (ID 5175250). Predmetna nepremičnina 
predstavlja stavbno zemljišče, lokacija nepremičnine je 
najbližje naslovu Iška 131, 1292 Ig. Po stanju zemljiške 
knjige na nepremičnini obstoji solastninsko razmerje še 
z Edvardom Pišlerjem, Trnovski pristan 6, 1000 Ljublja-
na, solastnik do 35/2675, Bojanom Edvinom Pišlerjem, 
Portalgatan 11, SE 75423 Uppsala, Švedska, solastnik 
do 35/2675, Stašo Pišler, Gradišče 015C, 1360 Vrhni-
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obdrži varščino. 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.

10. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se 
bo opravil po popolnem plačilu kupnine ter drugih ob-
veznosti. DDV, stroške overovitve pogodb ter vse druge 
stroške v zvezi z nakupom ter prenosom lastninske pra-
vice plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu kupnine 
izstavila overjeno zemljiškoknjižno dovolilo, na podlagi 
katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske 
pravice na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno 
posest nepremičnine.

11. Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražite-
ljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe oziroma po 
preteku roka za uveljavljanja predkupne pravice (pred-
kupni upravičenci lahko uveljavljajo predkupno pravico 
v roku 30 dni od prejema ponudbe s strani Občine Ig, če 
ne sodelujejo na javni dražbi). Če dražitelj ne podpiše 
pogodbe v navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani 
dražitelja, prodajalec zadrži njegovo vplačano varščino.

12. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse fizične ose-
be in pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom Repub-
like Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na ne-
premičninah na območju Republike Slovenije. Dražitelji 
se morajo pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti 
na kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih do-
kumentov in originale na vpogled ob prijavi:

– potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno šte-
vilko TRR računa za primer vračila varščine,

– potrdilo pristojnega organa FURS, iz katerega je 
razvidno, da ima dražitelj plačane davke in prispevke 
določene z zakonom, ki je staro največ 15 dni, šteto 
od dneva objave razpisa, velja za pravne osebe, s.p. 
in fizične osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga izda 
institucija v njegovi državi, ki je enakovredna instituciji, 
od katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane, 
v kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno 
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in 
materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane vse 
davke in prispevke),

– dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 
15 dni, šteto od dneva objave razpisa, da dražitelj ni v 
postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, če je 
dražitelj pravna oseba ali s.p.,

– da dražitelj ni v postopku osebnega stečaja, če je 
dražitelj fizična oseba,

– potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih me-
secih pred javno dražbo ni imel blokiranega TRR (velja 
samo za pravne osebe in s.p.). V kolikor ima dražitelj 
odprtih več računov pri različnih bankah mora predložiti 
potrdila vseh bank,

– potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državlja-
ni držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima dražitelj 
pravico pridobiti nepremičnine v RS (velja za tujce), če 
gre za fizične osebe,

– izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne 
dražbe iz tega razpisa,

– izjavo, da dražitelj ni povezana oseba po sedmem 
odstavku 50. člena ZSPDSLS-1,

– morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo 
predložiti overjeno (zadostuje upravne overovitev) po-
oblastilo za udeležbo na javni dražbi.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, 
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izlo-
čeni iz postopka. Sklep se vpiše v zapisnik javne dražbe.

Ne glede na navedeno, kot dražitelj na javni dražbi 
ne more sodelovati cenilec, ki je ocenil vrednost pred-
metnih nepremičnin in člani komisije za vodenje javne 
dražbe ter z njimi povezana osebe (šesti in sedmi od-
stavek 50. člena ZSPDSLS-1).

13. Izbira najugodnejšega dražitelja se opravi na 
javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo 
ceno. Izbrani dražitelj po zaključku javne dražbe sporo-
či podatke o svoji davčni številki oziroma ID številki za 
DDV, EMŠO oziroma matično številko ter telefonsko ter 
e-mail številko, kar se vpiše v zapisnik javne dražbe.

14. Če je dražitelj zgolj en, se javna dražba kljub 
temu opravi. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena 
se izkliče trikrat. Če več dražiteljev hkrati ponudi izklicno 
ceno ali enako ceno v katerem od nadaljnjih korakov 
dražbe, se šteje, da je najuspešnejši dražitelj tisti, za 
katerega je izkazano, da je prvi vplačal varščino. Če ni 
nobenega dražitelja oziroma če na javno dražbo ne pri-
stopi noben dražitelj, je javna dražba neuspešna.

15. Župan Občine Ig lahko postopek prodaje ustavi 
vse do sklenitve prodajne pogodbe.

16. Javna dražba se izvaja skladno z določili ZSPD-
SLS-1 in določili Uredbe.

17. Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo 
solastniškega deleža na predmetni nepremičnini, zainte-
resirani dražitelji lahko pokličejo na tel. 01/28-02-304 ali 
051/412-304, in sicer v času uradnih ur od dneva objave 
javne dražbe dalje.

Občina Ig
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Razpisi delovnih mest

K prijavi z življenjepisom mora kandidat za gene-
ralnega direktorja priložiti program dela in razvoja OI.

Mandat generalnega direktorja OI je štiri leta, po 
preteku te dobe je lahko ponovno imenovan. Kandidati 
bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od izbire.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev je potrebno oddati najkasneje do 26. 9. 2022 na 
naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, Kadrovska služba, 
Zaloška 2, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis za gene-
ralnega direktorja – Ne odpiraj«.

Svet Onkološkega inštituta Ljubljana

 Ob-2835/22
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Urad-

ni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00 – 
ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 58. člena Zakona o organizaci-
ji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 − popr., 25/17 – 
ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) in sklepa Sveta javne-
ga zavoda OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, 
Kopališka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica z dne, 16. 6. 
2022, Svet zavoda razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 

ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – 
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. 
US, 47/15, 46/16, 49/16 − popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 
172/21 in 207/21).

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predviden začetek dela bo 1. 1. 2023.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 

5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o 
zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazila o ustrezni izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kan-

didat lahko ravnateljski izpit opravi tudi naknadno, ven-
dar najkasneje v enem letu po začetku mandata),

– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju in 

dokazila o dosedanji delovni dobi,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo 

za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-

stopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva de-

janja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo 
za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– kratek življenjepis in
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo 

njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s po-
stopkom imenovanja,

 Ob-2828/22

Svet zavoda Osnovne šole Jarenina, Jareninski 
Dol 26, 2221 Jarenina, matična številka: 50888844000 
(v nadaljevanju: zavod), na podlagi določb Zakona o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Urad-
ni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15 – ZOFV-J, 46/16 
– ZOFVI-L, 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI) 
in sklepa Sveta zavoda OŠ Jarenina z dne 29. 6. 2022 
razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat oziroma kandidatka (v nadaljevanju: kan-
didat) mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpol-
njevati pogoje skladno z ZOFVI.

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene in orga-
nizacijske sposobnosti za vodenje zavoda.

Kandidat mora pisno prijavo in sledeče priloge:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobra-

ževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 

postopku,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 

dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje 

ter
– življenjepis (neobvezno)

v desetih dneh po objavi razpisa poslati na naslov za-
voda s pripisom »Prijava na razpis ravnatelja«. Delo na 
delovnem mestu ravnatelja se opravlja za polni delovni 
čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Predvideni pričetek dela bo 3. 12. 2022.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 

v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Jarenina

Št. 02-B-665/22 Ob-2831/22

Svet Onkološkega inštituta Ljubljana na podlagi 
15. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Onko-
loški inštitut Ljubljana (v nadaljevanju: statut) razpisuje 
delovno mesto

generalni direktor (m/ž)
za mandatno obdobje štirih let

V skladu s 16. členom statuta mora kandidat za 
generalnega direktorja OI izpolnjevati naslednje pogoje:

– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih progra-
mih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma ra-
ven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 
druge stopnje,

– najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih 
delovnih mestih s področja vodenja in upravljanja,

– znanje tujega jezika.
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pošljite s priporočeno pošto v 8 dneh po objavi razpisa 
v zaprti kuverti na naslov Svet zavoda OŠ Pohorske-
ga odreda Slovenska Bistrica, Kopališka ulica 1, 2310 
Slovenska Bistrica, s pripisom »Prijava na razpis za 
ravnatelja/-ice«.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli/-e v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Pohorskega odreda 
 Slovenska Bistrica
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Druge objave

 Ob-2841/22

Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 88SUB-PPŠ21 

Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup 
novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja, 
da je Javni poziv 88SUB-PPŠ21 Nepovratne finančne 
spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz po-
tnikov in šolarjev (Uradni list RS, št. 196/21), zaključen.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-2842/22

Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 90SUB-sNESLS21 

Nepovratne finančne spodbude lokalnim 
skupnostim za skoraj ničenergijske stavbe
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja, 

da je Javni poziv 90SUB-sNESLS21 Nepovratne finanč-
ne spodbude lokalnim skupnostim za skoraj ničenergij-
ske stavbe (Uradni list RS, št. 209/21, 56/22 in 81/22), 
zaključen.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Št. 60402-8/2022-1 Ob-2829/22
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim 

premoženjem – 1 družba SŽ – Tovorni promet d.o.o. 
vabi k nakupu premičnin: odpadno železo.

Vrsta posla: odprodaja odpadnega materiala.
Lokacija odpadnega materiala:
– sklop 1 lokacija Center Dobova (Ul. 15. aprila 23) 

in Center Ptuj (Osojnikova 6)
– sklop 2 lokacija Center Dobova (Ul. 15. aprila 23).
Predmet prodaje obsega:
– sklop 1 cca 114 t odpadnega železa (kolesne dvo-

jice, osi kolesnih dvojic, monobloki, podstavni vozički …) 
iz lokacije Center Dobova in Ptuj

– sklop 2 cca 7,5 t odpadnega železa (vratna kri-
la Eas, Fals, čelene stene Eas in vrata Fals, streha 
Tads …) iz lokacije Center Dobova.

Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša:
– za sklop 1: 20.520,00 EUR brez DDV
– za sklop 2: 1.350,00 EUR brez DDV.
Skupna ocenjena vrednost prodaje znaša: 

21.870,00 EUR brez DDV.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 30. 8. 2022 

ob 12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 
1506 Ljubljana, Sektor za nabavo (sejna soba 606).

Navodilo za oblikovanje ponudbe, ki vsebuje tudi 
dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje, bo do-
segljivo od 12. 8. 2022 na spletni povezavi: http://www.
slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/javni 
razpisi

SŽ – Tovorni promet d.o.o.

Št. 410-99/2022-1 Ob-2827/22
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 

Ilirska Bistrica na podlagi Odloka o rebalansu prora-
čuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2022 (Uradni list 

RS, št. 96/22 z dne 15. 7. 2022) ter na podlagi 5. člena 
Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom 
Gimnazije Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 5/17 z dne 
3. 2. 2017), objavlja

javni poziv
za denarne spodbude za dijake Gimnazije  

Ilirska Bistrica
1. Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška ce-

sta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
2. Predmet poziva: predmet poziva je dodeljevanje 

denarnih spodbud dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica.
3. Pogoji za uveljavitev pravice do spodbude
Pravico do spodbude lahko uveljavlja prijavitelj, ki 

izpolnjuje naslednje pogoje:
– ob prijavi mora biti vpisan v Gimnazijo Ilirska Bi-

strica, in sicer v 1. letnik programa Tehnik računalništva 
oziroma Gimnazije ali

– je ob prijavi, zaradi prepisa, vpisan v 2., 3., ozi-
roma 4. letnik programa Tehnik računalništva oziroma 
Gimnazije in ima povprečje ocen vseh opravljenih pred-
metov preteklega šolskega leta najmanj 3.

Pravico do spodbude lahko uveljavljajo tudi dijaki, 
ki so prejemniki katerekoli štipendije.

4. Višina denarne spodbude: višina spodbude zna-
ša 40 evrov mesečno na dijaka, za posamezni letnik šo-
lanja, ob izpolnjevanju pogojev predmetnega pravilnika.

5. Dokumentacija in vrste dokazil, ki jih mora pred-
ložiti prijavitelj

Prijavitelj svojo pravico do spodbude uveljavi s pri-
javo na javni poziv. Prijavo mora prijavitelj podati na 
obrazcu, ki je sestavni del javnega poziva in je na voljo 
na spletni strani ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska 
Bistrica. K prijavi priloži:

– fotokopijo osebnega dokumenta,
– fotokopijo transakcijskega računa,
– potrdilo o vpisu.
6. Rok za oddajo prijav je 30. 9. 2022 do 10. ure.
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele 

najpozneje do 30. 9. 2022 do 10. ure, na naslov Občina 
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica 
ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine 
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, 
pritličje levo. Na kuverti mora biti navedeno »Javni poziv 
za denarne spodbude za dijake Gimnazije Ilirska Bistri-
ca«. Prijavi priložite zahtevano dokumentacijo.

Prijave, prispele po razpisnem roku, ne bodo upo-
števane pri obravnavi in bodo zapečatene vrnjene prija-
vitelju. Kandidati bodo o izbiri obveščeni predvidoma v 
roku 30 dni od odločitve komisije.

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z Javnim 
pozivom lahko zainteresirani dobijo na tel. 05/711-23-33, 
kontaktna oseba: Erika Vrh ali prek elektronske pošte: 
erika.vrh@ilirska-bistrica.si.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 360-0005/2022 Ob-2832/22

Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, na podlagi 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ra/r2021196.pdf
http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/javni razpisi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/javni razpisi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/javni razpisi
mailto:erika.vrh@ilirska-bistrica.si
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javni poziv
za sklenitev neposredne pogodbe za ustanovitev 
služnostne pravice na nepremičnem premoženju 

za namen postavitve malih sončnih elektrarn
Občina Idrija objavlja namero za ustanovitev stvar-

ne služnosti, na osnovi katere se bo pri nepremičninah:
– Osnovna šola Idrija, Lapajnetova ulica 50, 5280 

Idrija, št. stavbe 498; Modra dvorana, Lapajnetova 
ulica 50, 5280 Idrija, št. stavbe 491 in Športni center 
Idrija, Lapajnetova ulica 48, 5280 Idrija, št. stavbe: 493, 
parcele št. 1099/7, 1100/5, 1099/6 in 1099/9 k.o. 2357 
Idrija – mesto, (v nadaljevanju OŠ Idrija),

– Mladinski center Idrija, Ulica IX. Korpusa 17, 5280 
Idrija, št. stavbe 465, parcelna št. 1179, k.o. 2357 Idrija 
– mesto, (v nadaljevanju MC Idrija),

– Zdravstveni dom Idrija, Ulica Otona Župančiča 3, 
5280 Idrija, št. stavbe 1305, parcelna št. 715/3 in 827/3 
k.o. 2357 Idrija – mesto, (v nadaljevanju ZD Idrija),

– Čistilna naprava Idrija, št. stavbe 1438, 1971 in 
1439, parcelna št. 2603/1 in 44 k.o. 2357 Idrija – mesto, 
(v nadaljevanju ČN Idrija),
vknjižila služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja, nad-
zora, obratovanja in izključne uporabe malih sončnih 
elektrarn ter služnostna pravica dostopa na služeče 
nepremičnine za potrebe izgradnje, vzdrževanja, nad-
zora, obratovanja in izključne uporabe malih sončnih 
elektrarn, in sicer za obdobje 25 let od datuma podpisa 
služnostne pogodbe.

Nadomestilo za izvrševanje služnosti znaša naj-
manj 6,00 EUR/m2 površine sončnih celic na malih 
sončnih elektrarnah za celotno 25-letno pogodbeno 
obdobje, katerega poravna služnostni upravičenec v 
enkratnem znesku v roku 30 dni od sklenitve pogodbe 
o ustanovitvi stvarne služnosti. Vrednost nadomestila 
za izvrševanje služnosti ne vsebuje davka na dodano 
vrednost.

Predmet poziva je oddaja služnosti streh za posta-
vitev malih sončnih elektrarn na štirih lokacijah:

OŠ Idrija, Lapajnetova ulica 50, 5280 Idrija (vklju-
čeni tudi Modra dvorana in Športni Center Idrija) skupaj 
največ 138,40 kWp oziroma 152.240 kWh/leto

– merilno mesto 7-1516 OŠ Idrija, varovalke 
3x250A, obračunska moč 173 kW, dvotarifni obračun 
(skupno merilno mesto za Osnovno šolo, Modro dvora-
no in Športni center Idrija).

MC Idrija, Ulica IX. Korpusa 17, 5280 Idrija
največ 42,00 kWp, oziroma 46.200 kWh/leto
– merilno mesto 7-1422 Center za idrijsko dedišči-

no, varovalke 3x80A, obračunska moč je 53 kW.

ZD Idrija, Ulica Otona Župančiča 3, 5280 Idrija
največ 99,00 kWp, oziroma 103.950 kWh/leto
– merilno mesto 7-1536 ZD Idrija, priključna moč 

260 kW, dvotarifni obračun.
ČN Idrija, parc. št. 2603/1, 44 k.o. Idrija – mesto
največ 59,00 kWp, oziroma 56.050 kWh/leto
– merilno mesto 7-119954 Čistilna naprava Idrija, 

priključna moč 208 kW, varovalke 3x300A.
Skupaj največ 338,40 kWp s predvideno proizvod-

njo 358.440 kWh/leto.
Občina Idrija je na Elektro Primorsko že vložila vlo-

ge za pridobitev Soglasja za Priključitev predmetnih sa-
mooskrbnih sončnih elektrarn za zgoraj navedene moči.

Prijavitelji morajo oddati skupno prijavo za vse loka-
cije na enotnem obrazcu, objavljenem na spletni strani 
Občine Idrija https://www.idrija/razpisi.

Prijavitelj lahko odda skupno prijavo s partnerjem, 
katerega mora navesti v prijavi.

Občina izraža namero, da lahko s služnostnim upra-
vičencem sklene pogodbo o dobavi električne energije, 
proizvedene v predmetnih samooskrbnih sončnih elek-
trarnah, skladno s pravili zakona, ki ureja javno naročanje.

Služnostni upravičenec se zavezuje, da bo najkas-
neje v roku 6 mesecev od sklenitve pogodbe o usta-
novitvi služnosti tudi postavil predmetne male sončne 
elektrarne.

Občina bo izdala sklep o izbiri predvidoma naslednji 
dan po odpiranju, najkasneje pa v roku 15 dni od roka 
oddaje prijav.

Občina bo sklenila pogodbo o ustanovitvi stvarne 
služnosti najkasneje v roku 15 dni od pravnomočnosti 
sklepa o izbiri služnostnega upravičenca.

Postopek ustanovitve stvarne služnosti se lahko 
kadar koli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve 
in brez odškodninske odgovornosti prekine.

Prijavitelji pošljejo svoje vloge na naslov: Občina 
Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, z navedbo »Javni poziv 
za sklenitev neposredne pogodbe za ustanovitev slu-
žnostne pravice na nepremičnem premoženju za namen 
postavitve malih sončnih elektrarn« oziroma jih oddajo 
v glavno pisarno Občine Idrija. Upoštevane bodo vloge, 
ki jih bo Občina Idrija prejela do ponedeljka, 29. avgusta 
do 12. ure. Odpiranje vlog bo v ponedeljek, 29. avgusta 
ob 13. uri v sejni sobi Občine Idrija, Mestni trg 1, Idrija.

Celotna dokumentacija, vezana na predmetni Jav-
ni poziv, je objavljena na spletni strani Občine Idrija 
https://www.idrija/razpisi.

Za dodatne informacije se zainteresirani prijavitelji 
lahko obrnejo na: e-mail: miran.podobnik@idrija.si.

Občina Idrija

https://www.idrija/razpisi
https://www.idrija/razpisi
mailto:miran.podobnik@idrija.si
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Evidence sindikatov

Št. 101-1/2022-6225-4 Ob-2640/22
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kul-

ture Slovenije Osnovne šole Janeza Kuharja Raz-
križje, Šafarsko 24c, 9246 Razkrižje je z dnem 9. 6. 
2022 vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni 
enoti Ljutomer pod zaporedno številko 72.

Št. 101-1/2022-6202-2 Ob-2794/22
V evidenci statutov sindikatov se pri sindikatu: SVIZ 

Slovenije, Sindikat srednje ekonomske in trgovske 
šole Brežice, s sedežem Bizeljska cesta 45, 8250 Bre-
žice, ki je v evidenci vpisan pod zaporedno št. 5/1999, 
vpiše sprememba naziva sindikata.

Nov naziv sindikata se glasi: SINDIKAT VZGOJE, 
IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVE-
NIJE Strokovno izobraževalni center Brežice, skraj-
šano ime SVIZ Strokovno izobraževalni center Breži-
ce, s sedežem Bizeljska cesta 45, 8250 Brežice.
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Objave sodišč

Amortizacije

N 99/2022 Os-2695/22
Nepravdna zadeva pričeta na predlog predlagatelja 

Arturja Mlinar, Župančičeva ulica 17, Koper, ki ga zasto-
pa Odvetniška pisarna Velkaverh, Štravs in Podgornik 
o.p., d.o.o. iz Kopra.

Okrajno sodišče v Kopru je s sklepom z dne 6. 7. 
2022 uvedlo postopek razveljavitve zemljiškega pisma 
št. 104/2013 z dne 22. 10. 2013, izdajatelja Republika 
Slovenija, Okrajno sodišče v Kopru.

Zemljiško pismo št. 104/2013, izdajatelja Republi-
ka Slovenija, Okrajno sodišče v Kopru je bilo izstavlje-
no na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Kopru opr. 
št. Dn 194063/2013 z dne 25. 9. 2013, prvemu imetni-
ku (ustanovitelju zemljiškega dolga): Artur Mlinar, EMŠO 
2612957500431, Župančičeva ulica 17, Koper. Predme-
tno zemljiško pismo se prenaša po odredbi, pri čemer 
je zakoniti imetnik tega zemljiškega pisma upravičen od 
vsakokratnega lastnika nepremičnine – imetnika osnov-
nega pravnega položaja pri katerem je vknjižen dolg 
z ID 15948661, iz vrednosti te nepremičnine zahtevati 
poplačilo denarnega zneska do skupne višine terjatve 
125.000,00 EUR, ob zapadlosti te terjatve 11. 9. 2023. 
Predmetno zemljiško pismo je izvršilni naslov za poplači-
lo navedene terjatve iz vrednosti navedene nepremični-
ne. Navedeno zemljiško pismo je bilo izstavljeno 22. 10. 
2013 pri zemljiškoknjižnem sodišču Okrajnega sodišča 
v Kopru, na njem je pečat zemljiškoknjižnega sodišča in 
podpis zemljiškoknjižne sodniške pomočnice Irene Knez.

Sodišče poziva, da v roku 60 dni od dneva objave 
v Uradnem listu RS (priglasitveni rok):

(1) tisti, ki ima listino, katere amortizacija je predla-
gana, v rokah, listino predloži sodišču;

(2) tisti, ki je upravičen iz listine, katere amortizacija 
je predlagana, sodišču priglasi svoje pravice in

(3) tisti, ki ima ugovor zoper predlog za razveljavitev 
(amortizacijo) listine, pri sodišču poda tak ugovor.

Sodišče opozarja, da se bo listina, katere amortiza-
cija je bila predlagana, razveljavila, če v zgoraj določe-
nem roku ne bo predložena sodišču.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 7. 7. 2022

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

I 47/2022 Os-2655/22
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upni-

ka Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 
sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, Ljubljana 
zoper dolžnika Almirja Muharemović, Urga b.b., zaradi iz-
terjave 3.053,78 EUR s pripadki, dne 27. 6. 2022 sklenilo:

Dolžniku Almirju Muharemoviću, nekdaj stanujoče-
mu na naslovu Kvederčkova ulica 12, Lukovica, sedaj 
neznanega prebivališča, se v tem postopku postavi za-
časna zastopnica, odvetnica Suzana Miklič Nikič, Ljub-

ljanska 102, Domžale, ki bo v tem postopku zastopala 
dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec 
ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 27. 6. 2022

0237 I 153/2022 Os-2786/22
Okrajno sodišče v Kopru je s sklepom opr. 

št. I 153/22 z dne 19. 7. 2022 dolžniku Aljoši Norbedo, 
Sermin 19, Koper, postavilo začasnega zastopnika, od-
vetnika Nevia Kofola iz Kopra.

Začasni zastopnik je bil dolžniku postavljen na pod-
lagi prvega odstavka 82. člena v zvezi s 4. točko drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju), ki določa, 
da sodišče postavi začasnega zastopnika, če je prebi-
vališče tožene stranke, ki nima pooblaščenca, neznano.

Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal v postopku 
vse do takrat, dokler stranke ali njihovi pooblaščenci ne 
nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristo-
jen za socialne zadeve, ne sporoči, da je toženi stranki 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 7. 2022

2874 Z 440/2019 Os-2567/22
Okrajno sodišče v Ljubljani je v zadevi zavaro-

vanja terjatev upnice Republike Slovenije, matična 
št. 5854814000 (Ministrstvo za finance, Finančna upra-
va RS, Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, Ljub-
ljana), Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana – dostava, ki 
jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, 
Šubičeva ulica 2, Ljubljana, proti dolžniku Šefiku Šekić, 
EMŠO 0211955102380, Tržaška cesta 6, Ljubljana – do-
stava, ki ga zastopa začasni zastopnik Robert Jerman, 
Kersnikova ulica 12, Ljubljana – dostava, zaradi zava-
rovanja 6.877,01 EUR, sklenilo:

Dolžniku na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Robert Jer-
man, Kersnikova ulica 12, 1000 Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do ta-
krat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 6. 2022

II N 68/2022 Os-2772/22
Okrožno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi 

II N 68/2022 predlagateljice Maje Kerševan, Stjenkova 
ulica 34, Šempeter pri Gorici, ki jo zastopa Maja Krašo-
vec Orel, odvetnica v Novi Gorici, zoper nasprotnega 
udeleženca Gorana Hvalič (Žabji kraj 16A, Solkan), Du-
najska 19, Ljubljana, sedaj neznanega bivališča, zaradi 
urejanja statusnih razmerij, zunaj naroka, dne 19. 7. 
2022 sklenilo:

Nasprotnemu udeležencu se postavi začasni za-
stopnik odvetnik Ivan Rutar iz Solkana, Cesta IX. kor-
pusa 100, 5250 Solkan.
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Začasni zastopnik ima v tem postopku vse pravice in 
dolžnosti zakonitega zastopnika in to vse do takrat, dokler 
nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem ozirom dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 7. 2022

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 747/1983 Os-2575/22
Okrajno sodišče v Celju vodi zapuščinski postopek 

po pokojni Ani Vlahović, rojeni Hostnik, rojeni 17. 7. 
1897, umrli 30. 9. 1983, nazadnje stanujoči Vodnikova 
ulica 9, Celje.

Zapustnica oporoke ni napravila. Bila je razvezana 
in potomcev ni imela. Sodišču podatki drugih zakonitih 
dedičev, ki bi prišli v poštev za dedovanje, niso znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem 
listu RS. Če se dediči v določenem roku ne bodo priglasili, 
bo sodišče odločilo na podlagi podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Celju
dne 13. 6. 2022

IV D 332/2021 Os-2789/22
V zapuščinski zadevi po pokojnem Alojziju Suhar-

ju, sinu Alojza Suharja, rojenem 24. 10. 1935, EMŠO 
2410935500312, umrlem 20. 11. 2020, nazadnje sta-
nujočem na naslovu Jamova cesta 42, Ljubljana, drža-
vljanu Republike Slovenije je naslovno sodišče odredilo 
izdajo oklica.

Zapustnik je dne 12. 3. 2017 napravil pisno oporoko 
pred dvema pričama, ki je bila razglašena pred naslov-
nim sodiščem.

Zapustnik je bil ob smrti samski in brez potomcev. 
Njegovi starši so umrli pred njim. Zapustil je eno sestro 
Lidijo Suhar. Zapustnik je imel še sestro Slavko Suhar, 
poročeno Erlih, ki je že pokojna in je zapustila tri potomce, 
glede katere pa sodišče kljub poizvedbam, opravljenih 
pri pristojni upravni enoti, ni pridobilo nobenih podatkov.

Ker sodišče tako ne razpolaga z vsemi potrebnimi 
podatki, katere osebe pridejo v poštev kot zakoniti dediči 
v drugem dednem redu, na podlagi 206. člena Zakona o 
dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslov-
nemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica 
na spletni strani in na sodni deski naslovnega sodišča 
ter v Uradnem listu RS.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2022

D 100/2021 Os-2630/22
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po dne 12. 6. 1945 razglašenim za mrtvega 
Bodigaj Štefanu, pok. Dominika, Praprotno, Italija, ne-
znanega datuma rojstva in bivališča.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapust-
nikovih 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.

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Re-
publiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 6. 2022

D 2/2022-25 Os-2749/22
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-

devi po pokojni Veroniki Lavrič, umrla 26. 11. 2021, Kle-
menčičeva ulica 4, Novo mesto, objavlja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani dediči po pokojni Veroniki La-
vrič, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku 
za poseben primer, Centru za socialno delo Dolenjska in 
Bela krajina, Enota Novo mesto, Resslova ulica 7b, Novo 
mesto, v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega 
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 7. 7. 2022

Oklici pogrešanih

N 30/2021 Os-2734/22
Pri tukajšnjem sodišču teče nepravdni postopek 

za proglasitev pogrešanega Komac Aleša, roj. 2. 8. 
1962, nazadnje stalno stanujočega na naslovu Ko-
čevje, Trata XIV/3, za mrtvega.

Pogrešani se poziva, da se oglasi sodišču, prav 
tako pa se poziva tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življe-
nju, da to sporočijo sodišču. Rok za oboje je tri mesece 
od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče 
pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 30. 6. 2022

N 22/2022 Os-2696/22
Pred Okrajnim sodiščem v Ljutomeru se vodi ne-

pravdni postopek v nepravdni zadevi predlagatelja An-
tona Klemenčič, Stara gora 12, Sveti Jurij ob Ščavnici, 
zoper nasprotnega udeleženca Franca Žnidarič, Dra-
kovci 77, Mala Nedelja, nazadnje bi naj bival v ZDA, 
ki ga zastopa skrbnica za posebni primer Maja Pihlar, 
odvetnica v Ljutomeru, zaradi razglasitve za mrtvega.

O pogrešancu Francu Žnidariču je znano, da bi 
naj bil rojen okrog leta 1907, očetu Alojzu Žnidariču in 
materi Amaliji Žnidarič. Že leta 1947 je bil v ZDA. Takrat 
je namreč pogrešanec dobil nepremičnine po prisojilni 
listini po pokojnem očetu Alojzu in ni bil navzoč na za-
puščinski obravnavi.

Sodišče zato poziva pogrešanca, da se oglasi, ka-
kor tudi vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti po-
grešanca, da to sporočijo sodišču v roku treh mesecev 
po objavi oklica v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče 
po izteku navedenega roka pogrešanca razglasilo za 
mrtvega.

Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 28. 6. 2022
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Preklici

Drugo preklicujejo 

Brudar Damjan, Gabrijele 25, Krmelj, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500017495021, izdajatelj Cetis 
Celje, d.d. gnq-344330

Čuljak Josip, Prešernova cesta 9B, Velenje, NPK 
varnostnik/varnostnica, št. C1047, leto izdaje 2007. gnn-
344333

Drago Žulj s.p., Jakčeva ulica 39, Ljubljana, izvod li-
cence št. 014302/04, za vozilo FORD, reg. št. LJ 43-JKD, 
veljavnost do 20. 2. 2024. gni-344338

Drmanić Goran, Goričica 4, Šentjur, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500049134001, izdajatelj Cetis 
Celje, d.d. gnc-344344

Germšek Gregor, Kolodvorska 4c, Krško, certifikat 
NPK varnostnik/varnostnica, št. C1248, leto izdaje 2008, 
izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. gnd-344343

JURE TRANS, Jure Porenta s.p., Hruševska ce-
sta 80A, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500056797010, izdano na ime Gregor Posavec, 
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnl-344335

Mandelj Rok, Cesta krimskega odreda 15, Vrhnika, 
certifikat za NPK varnostnik/varnostnica, št. C50198, 
leto izdaje 2021. gno-344332

Milojčić Petar, Tržaška cesta 334, Ljubljana, vozno 
karto, št. VK023087, izdal Cetis Celje, d.d. gnh-344339

Mohorčič Janez, Poljanska c. 15, Ljubljana, digital-
no tahografsko kartico, št. 1070500065509000, izdaja-
telj Cetis Celje, d.d. gnj-344337

MSA TRANSPORT d.o.o., LJUBLJANSKA CESTA 26, 
Novo mesto, izvod licence št. GE011697/08846/003, za 
vozilo MERCEDES BENZ-ACTROS, reg. št. MB 34-PPM, 
veljavnost do 23. 9. 2025. gnp-344331

NOVAK TRANS d.o.o., Miklavška cesta 65A, Hoče, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500054516000, 
izdano na ime Mensur Mehinović, izdajatelj Cetis Celje, 
d.d. gnm-344334

Paulus Nives, Liminjanska cesta 79, Portorož - Por-
torose, NPK št. C81187, leto izdaje 2021. gnf-344341

SV-TRANS D.O.O., LJUBLJANSKA CESTA 60A, 
Celje, izvod licence št. GE012590/07634/001, za vozilo 
MBILIC-08. gng-344340

TANAJ TRANSPORT, d.o.o., Markovci 33E, Markov-
ci, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500026239002, 
izdano na ime Denis Golob, izdajatelj Cetis Celje, d.d. 
gnk-344336

Varupa Edin, Bizoviška cesta 7E, Ljubljana, digital-
no tahografsko kartico, št. 1070500050691000, izdaja-
telj Cetis Celje, d.d. gne-344342
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