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Javni razpisi

Št. 4102-8/2014-2 Ob-4207/14

Na podlagi Zakona o enakih možnostih žensk in 
moških (Uradni list RS, št. 59/02 in 61/07 – ZUNEO-A), 
Uredbe o pogojih in merilih za sofinanciranje projektov 
na področju enakih možnosti žensk in moških (Uradni 
list RS, št. 80/03), Zakona o prostovoljstvu (Uradni list 
RS, št. 10/11 in 16/11 – popr.), Pravilnika o področjih 
prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11 
in 60/11), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13), Zakona o iz-
vrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 
in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 
25/14 – ZSDH-1, 38/14 in 84/14) in Pravilnika o postop-
kih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011 in 3/13) Republika Slovenija, Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
Kotnikova 28, Ljub ljana objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektov s področja  

enakosti spolov za leto 2015
I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika 

Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljub ljana.

II. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na po-

dročju enakosti spolov, katerih namen je krepitev vloge 
in moči ter preseganje stereotipov in stereotipnih vlog 
v okviru prednostnih področij oziroma ciljnih skupin:

1. migrantske ženske,
2. romske ženske.
Projekti naj vključujejo dejavnosti krepitve znanja, 

usposabljanja, ozaveščanja in delo na terenu za prepre-
čevanje diskriminacije ter zagotavljanje enakosti spolov 
migrantskih žensk in romskih žensk.

Enakost spolov za potrebe tega razpisa pomeni, da 
imajo ženske in moški enako dostojanstvo, pravice in 
odgovornosti, da so ženske in moški enako udeleženi in 
imajo enako moč vplivati na načrtovanje in odločanje na 
vseh področjih javnega in zasebnega življenja, da imajo 
enak položaj ter enake možnosti za uživanje vseh pravic 
in za razvoj osebnih potencialov, s katerimi prispevajo 
k družbenemu razvoju, ter imajo enako korist od rezul-
tatov, ki jih prinaša razvoj.

Raziskave niso predmet javnega razpisa in v okviru 
javnega razpisa ne bodo financirane. Vloge prijaviteljev, 
ki bodo med dejavnosti projekta vključevale raziskave, 
bodo zavrnjene.

III. Pogoji za prijavo
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije 

s sedežem v Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo ustrezno dokazilo o registraciji,
– so neprofitne pravne osebe, ustanovljene in delu-

jejo kot društvo, zasebni zavod ali ustanova,
– prijavljeni projekt spada v vsebino iz prejšnje toč-

ke, kar izhaja iz razpisne dokumentacije,
– prijavljeni projekt v celoti predstavlja nov pristop 

k obravnavani tematiki enakosti spolov (npr. inovativnost 
in ustvarjalnost pristopa, nov način dela s ciljno skupino, 
nova ciljna skupina), ki ga prijavljena organizacija še ni 
izvajala ter ni del rednega programa organizacije, kar 
prijavitelj/prijaviteljica potrdi s podpisom in žigom v točki 
F) 3. obrazca Projekt/2015,

– posamezna prijaviteljica/prijavitelj lahko prijavi 
največ en projekt in je lahko sodelujoča organizacija pri 
največ enem prijavljenem projektu.

V primeru, da se organizacija prijavlja kot prosto-
voljska organizacija, mora poleg zgoraj navedenih pogo-
jev izpolnjevati tudi pogoje, določene v 9. členu ZProst, 
in sicer:

– je pravna oseba zasebnega prava, ki je vpisana 
v vpisnik prostovoljskih organizacij,

– delovanje organizacije je z zakonom opredeljeno 
kot nepridobitno,

– osnovna dejavnost organizacije ni v nasprotju 
z opredelitvijo prostovoljstva,

– dejavnost organizacije zagotavlja in usposablja 
prostovoljke in prostovoljce za prostovoljsko delo ali se 
prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno 
korist.

Izpolnjevanje pogojev iz 9. člena ZProst organiza-
cija dokazuje z listino, iz katere izhaja, da je vpisana 
v vpisnik prostovoljskih organizacij.

Vse prijave prijaviteljic/prijaviteljev, ki ne bodo izpol-
njevale zgornjih pogojev, bodo zavrnjene.

IV. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev 
razpisa je 16.000,00 EUR. Sredstva za ta namen so 
zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 
2015 na proračunski postavki 130089 – Nevladne žen-
ske organizacije.

V. Delež in višina sofinanciranja projektov
Zaprošena sredstva lahko znašajo naj-

več 80,00 % celotne vrednosti projekta, vendar ne več 
kot 8.000,00 EUR. Prijave prijaviteljic/prijaviteljev, ki ne 
bodo predvideli sofinanciranja iz lastnih ali drugih virov 
ali bodo zaprosili za višji delež ali višji znesek, bodo 
zavrnjene. Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje 
posameznega projekta, ne glede na razdelitvena merila, 
ne more presegati 8.000,00 EUR.

VI. Način sofinanciranja
Izbranim prijaviteljicam ali prijaviteljem bodo sred-

stva nakazana v dveh obrokih: 1. obrok v roku 30 dni od 
prejema zahtevka za izplačilo v višini 30 % odobrenih 
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sredstev; 2. obrok v roku 30 dni po prejemu in potrdi-
tvi končnega poročila in zahtevka za izplačilo v višini 
preostalih največ 70 % odobrenih sredstev. Izvajalec je 
dolžan predložiti ministrstvu končno poročilo in zahtevek 
za izplačilo najkasneje do 30. 10. 2015.

VII. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti 
porabljena v letu 2015, in sicer za dejavnosti od začetka 
veljavnosti pogodbe do najkasneje 30. 10. 2015. Mini-
strstvo ne bo sofinanciralo dejavnosti, izvedenih pred 
začetkom veljavnosti pogodbe o sofinanciranju.

VIII. Upravičenost stroškov
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni 

za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta,
– so dejansko nastali za opravljena dela, dobavlje-

no blago ali izvedene storitve in je upravičenka oziroma 
upravičenec dostavil dokazilo o plačilu,

– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega go-
spodarjenja,

– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih 

listinah.
Sofinancirani bodo stroški izvajanja izbranega pro-

jekta, kar obsega stroške dela redno zaposlenih in ma-
terialne stroške, povezane z izvajanjem projekta, kamor 
sodijo tudi stroški plačil vseh oblik dela izven zaposlitve 
in stroški dodatnega usposabljanja za strokovne sode-
lavke/sodelavce (upravičeni stroški). Priznane stroške 
lastne udeležbe lahko predstavljajo zgolj tisti stroški, ki 
jih prijaviteljica ali prijavitelj lahko izkaže z dokazili o fi-
nančnih izdatkih (npr. kopije računov, avtorskih oziroma 
podjemnih pogodb itd).

Stroške dela redno zaposlenih in upravičene stro-
ške na projektu bo ministrstvo sofinanciralo največ do 
višine 20 EUR bruto/uro. Predavateljske ure (bruto zne-
sek) oseb, ki niso zaposlene v organizaciji prijavitelja ali 
partnerski organizaciji, ministrstvo sofinancira po nasle-
dnjem ključu: za osebe s srednješolsko izobrazbo naj-
več 50 EUR bruto/uro, za osebe z višje, visokošolsko ali 
1. bolonjsko stopnjo izobrazbe največ 60 EUR bruto/uro, 
za osebe z univerzitetno ali 2. bolonjsko stopnjo izobraz-
be največ 76 EUR bruto/uro, za osebe s specializacijo 
ali magisterijem znanosti največ 96 bruto/uro, za osebe 
z doktoratom znanosti največ 116 bruto/uro.

Strošek priprave na predavanje/izvedbo delavnice 
ipd. ni upravičen strošek in ga ministrstvo ne bo sofi-
nanciralo. Ministrstvo tudi ne bo sofinanciralo stroškov 
investicij.

Delo v obliki prostovoljnega dela lahko, če je prija-
vitelj vpisan v vpisnik prostovoljskih organizacij v skladu 
z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11 in 
16/11; v nadaljevanju: ZProst), predstavlja do 100 % po 
tem razpisu zahtevane lastne udeležbe, pri čemer se 
ocenjena vrednost opravljenega prostovoljskega dela 
vrednoti za organizacijsko delo 13 EUR/uro, za vse-
binsko delo 10 EUR/uro in drugo prostovoljsko delo 
6 EUR/uro.

IX. Predložitev prijav
Prijave se oddajo osebno ali kot priporočena pošilj-

ka po pošti. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici 
in na sprednji strani opremljene s tabelo na obrazcu 
NVO2015/Ovojnica.

Oddaja prijave pomeni, da se prijaviteljica ali pri-
javitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.

X. Rok za predložitev prijave: rok za oddajo prijav 
je 26. 1. 2015.

Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan 
roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka ali če je 
zadnji dan roka do 14. ure oddana v vložišču (soba 11) 

Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Kotnikova 28, Ljub ljana. Prijave, ki bodo pri-
spele po tem roku, se štejejo kot prepozne in bodo zavr-
žene ter vrnjene prijaviteljicam ali prijaviteljem neodprte.

XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do-

segljiva na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti (O ministrstvu / Jav-
ne objave / Javni razpisi in javna naročila).

Celotna razpisna dokumentacija obsega:
– razpisno besedilo,
– obrazec NVO2015/Ovojnica,
– pojasnilo o upravičenih stroških,
– obrazec Projekt/2015 »Prijava na javni razpis za 

sofinanciranje projektov za leto 2015«,
– vzorec pogodbe,
– obrazec za zaključno poročilo,
– obrazec za beleženje opravljenega dela (Poročilo 

Delo/2015),
– obrazec za vodenje seznamov prisotnosti na do-

godkih (Poročilo Prisotnost/2015).
XII. Obvezna oblika in vsebina prijave
Prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami je tre-

ba predložiti v zaprti ovojnici. Obrazec Projekt/2015 in 
njegove priloge je potrebno dostaviti v enem izvirniku (z 
oznako »Original«) in treh fotokopijah, vso ostalo doku-
mentacijo pa v enem izvodu. Zaželeno je dvostransko 
tiskanje (fotokopiranje), prijave ne smejo biti vezane 
s spiralo ali vpete v mapo.

Prijaviteljice/prijavitelji morajo prijavo oddati na raz-
pisnem obrazcu Projekt/2015 »Prijava na javni razpis za 
sofinanciranje projektov za leto 2015«.

Prijava mora vsebovati:
– izpolnjeno »Prijavo na javni razpis za sofinanci-

ranje projektov za leto 2015« (Obrazec Projekt/2015) 
z vsemi zahtevanimi podatki (vsako stran mora v spo-
dnjem levem kotu parafirati odgovorna oseba oziroma 
zastopnica / zastopnik),

– ustrezno dokazilo o registraciji, iz katerega je raz-
vidna zastopnica/zastopnik,

– če je prijavitelj prostovoljska organizacija, je po-
trebno priložiti še listino, iz katere izhaja, da je vpisana 
v vpisnik prostovoljskih organizacij,

– pooblastilo podpisnici/podpisniku Izjave (točka 
F obrazca Projekt/2015), če izjave ne podpiše oseba, 
pooblaščena za zastopanje (pri zavodih) oziroma zasto-
pnica / zastopnik (pri društvih), ki je kot takšna navedena 
v evidenci AJPES.

Obrazca ni dovoljeno spreminjati ne po vsebini, 
ne po obliki. Prijave, ki ne bodo oddane na predpisa-
nem obrazcu Projekt/2015, ali prijave, ki bodo oddane 
na predrugačenem obrazcu, bodo zavržene.

XIII. Odpiranje in preverjanje formalne popolnosti 
prijav

Postopek izbire bo vodila strokovna komisija, ime-
novana s strani ministrstva.

Z odpiranjem prijav bo strokovna komisija pričela 
28. 1. 2015. Odpiranje prijav ne bo javno.

Komisija bo na odpiranju preverila formalno popol-
nost predloženih prijav. Odpirale se bodo samo v roku 
dostavljene, pravilno izpolnjene in označene prijave, 
in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile predlo-
žene.

Če manjkajoča dokumentacija ni javno dostopna, 
bo strokovna komisija v osmih dneh od odpiranja pri-
jav predlagateljice/predlagatelje pozvala, da v roku 5 dni 
dopolnijo prijavo. V primeru, da predlagateljice/predla-
gatelji prijave ne bodo dopolnili v roku, bo prijava zavr-
žena.
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V nadaljnji postopek ocenjevanja kakovosti projek-
tov bodo vključene le prijave, ki bodo izpolnjevale vse 
formalne pogoje javnega razpisa.

XIV. Ocenjevanje prijav
Strokovna komisija bo preverila izpolnjevanje pogo-

jev za kandidiranje na javni razpis, ki so določeni v III. 
točki tega javnega razpisa.

Če bo ugotovljeno, da prijaviteljica ali prijavitelj ne 
izpolnjuje pogojev javnega razpisa, bo prijava zavrnjena.

V nadaljnji postopek ocenjevanja kakovosti projek-
tov bodo vključene le prijave, ki bodo izpolnjevale vse 
pogoje za kandidiranje na javni razpis.

XV. Merila za ocenjevanje so
Pri izboru projektov prijaviteljic in prijaviteljev bodo 

upoštevana naslednja merila ob primerjavi istovrstnih 
projektov in upoštevanju specifičnosti posameznih pro-
jektov.

Izpolnjuje
(št. točk)

Delno
izpolnjuje
(št. točk)

Ne 
izpolnjuje
(št. točk)

1.  Novi pristopi k spodbujanju enakosti spolov in ustvarjanju enakih 
možnosti žensk in moških 4 2 0

2.  Jasnost opredeljenih ciljev v skladu s predmetom razpisa 2 1 0

3.  Učinkovitost metod dela 2 1 0

4.  Jasno opredeljene uporabnice in uporabniki oziroma ciljne skupine 2 1 0

5.  Prispevek k odkrivanju in prepoznavanju neenakosti spolov 2 1 0

6.  Prispevek k odpravljanju in preprečevanju neenakosti spolov 2 1 0

7.  Prispevek k izobraževanju in osveščanju o pomenu enakosti spolov 2 1 0

8.  Prispevek k odpravi stereotipov glede vloge spolov v družbi 2 1 0

9.  Prispevek k spodbujanju enakosti spolov 2 1 0

10.  Ustreznost načina evalvacije doseganja ciljev projekta 2 1 0

11.  Skladnost odhodkov z načrtovanimi dejavnostmi in nujnost odhodkov 
za učinkovito izvedbo projekta 2 1 0

12.  Razumnost načrtovanih stroškov glede na predvidene dejavnosti 
projekta 4 2 0

13.  Preglednost in jasna konstrukcija prihodkov in odhodkov 1 / 0

14.  Reference (s področja enakosti spolov) nevladne organizacije 1 / 0

15.  Reference (s področja enakosti spolov) nosilke / nosilca projekta 1 / 0

16.  Reference (s področja enakosti spolov) sodelavk / sodelavcev 
projekta 1 / 0

SKUPAJ – MAKSIMALNO ŠTEVILO TOČK 32

XVI. Razdelitev sredstev
V skladu z drugim odstavkom 37. člena ZProst bo 

najmanj 10 % razpisanih sredstev dodeljenih izvajal-
cu projektov in programov prostovoljskih organizacij, ki 
vključujejo prostovoljsko delo.

Če na javni razpis ne bo predloženo zadostno šte-
vilo prijav prostovoljskih organizacij in bi zato sredstva 
ostala neporabljena, bodo sredstva v skladu s tretjim 
odstavkom 37. člena ZProst dodeljena sub jektom, ki 
niso prostovoljske organizacije.

Ministrstvo bo sofinanciralo projekt, ki bo dosegel 
najvišje število točk. V primeru, da prvouvrščenega pro-
jekta ni prijavila organizacija, ki vključuje prostovoljsko 
delo v skladu z ZProst, bo ministrstvo sofinanciralo 
tudi enega od projektov, ki vključuje prostovoljsko delo 
v skladu z ZProst, in sicer tistega, ki bo dosegel najvišje 
število točk. V primeru, da je prvouvrščeni projekt prija-
vila organizacija, ki vključuje prostovoljsko delo v skladu 
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z ZProst, bo ministrstvo sofinanciralo tudi drugo uvrščeni 
projekt, ne glede na to, ali ta vključuje prostovoljsko delo 
v skladu z ZProst ali ne.

Če bo glede na razmerje med zaprošenimi in razpo-
ložljivimi sredstvi možno sofinancirati še tretji projekt, bo 
to projekt, ki je od preostalih projektov prvi v vrsti glede 
na doseženo število točk.

Pri ocenjevanju projektov bo komisija na podlagi 
merila za izbor projekte razvrstila glede na doseženo 
število točk. Projekti bodo sofinancirani do porabe sred-
stev glede na vrstni red doseženega števila točk ter 
v skladu z zgoraj navedenim načinom razdelitve sred-
stev, in sicer na naslednji način:

0 – 16 točk: ni sofinanciranja
16,3 – 19,2 točk: do 60 % od zaprošenih sredstev
19,5 – 22,4 točk: do 70 % od zaprošenih sredstev
22,7 – 25,6 točk: do 80 % od zaprošenih sredstev
25,9 – 28,8 točk: do 90 % od zaprošenih sredstev
29,1 – 32 točk: do 100 % od zaprošenih 

sredstev

Ministrica bo na predlog komisije sprejela sklep 
o izboru projekta, ki ga bo možno v celoti sofinancirati 
do višine odobrenih sredstev, ter tudi glede zneska (pre-
ostanek sredstev) za delno sofinanciranje naslednjega 
projekta glede na vrstni red doseženega števila točk.

V primeru, da bi dva ali več projektov doseglo ena-
ko število točk, bo imel pri dodelitvi sredstev prednost 
projekt, ki bo pri XV. točki »Merila za izbor projektov« pri 
merilu 1. »Novi pristopi k spodbujanju enakosti spolov in 
ustvarjanju enakih možnosti žensk in moških« dosegel 
večje število točk.

Zoper sklep o izboru projekta je dopustna pritožba 
na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in ena-
ke možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljub ljana, v roku 8 dni 
od vročitve sklepa. Upravna taksa za pritožbo se plača 
v skladu s taksno tarifo Zakona o upravnih taksah (Ura-
dni list RS, št. 106/10 – UPB5). Ministrstvo bo o pritožbi 
odločilo v roku 15 dni od prejema pritožbe.

Ministrstvo bo pri izbranih projektih opravilo nad-
zor nad smotrno porabo javno-finančnih sredstev ter 
nadzor nad izvedbo dejavnosti, opredeljenih v obrazcu 
Projekt/2015 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje 
projektov za leto 2015«.

XVII. Informacije
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 

dobite od ponedeljka do četrtka od 9. do 11. ure na 
tel. 01/369-76-00 ali po e-pošti: ana.klinar@gov.si in 
sonja.robnik@gov.si. Zadnji dan za pojasnila je 19. 1. 
2015.

Zaradi načela enake dostopnosti do informacij bodo 
vprašanja, zastavljena v zvezi z javnim razpisom, in od-
govori nanje, objavljeni na spletni strani ministrstva pod 
objavo javnega razpisa. Identifikacijski podatki organiza-
cije/osebe, ki je zastavila vprašanje, ne bodo zavedeni. 
Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev 
razpisne dokumentacije.

XVIII. Izid razpisa: prijaviteljice/prijavitelji bodo o iz-
boru obveščeni najpozneje v roku 45 dni od odpiranja 
prijav.

XIX. Sklenitev pogodbe
Ministrstvo bo z nevladnimi organizacijami, izbra-

nimi na tem razpisu, sklenilo pogodbe o sofinanciranju. 
Izbrane nevladne organizacije se morajo odzvati na 
poziv ministrstva k sklenitvi pogodbe v roku 8 dni od 
dneva prejema sklepa o izboru projekta. V nasprotnem 
primeru se šteje, da je prejemnica/prejemnik odstopil 

od svoje zahteve za dodelitev sredstev. Posamezna 
pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe 
stranki.

Ministrstvo za delo,  
družino, socialne zadeve in enake možnosti

Št. 5100-9/2014-1 Ob-4217/14

Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raz-
iskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 
45/12, 96/13 in 103/13 – popr.) in v zvezi z 12. členom 
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 
– ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), Zakona 
o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije 
in Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem in 
tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS, št. 29/99, MP) 
in usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport z dne 5. 11. 2014, Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje  

znanstvenoraziskovalnega sodelovanja  
med Republiko Slovenijo  

in Združenimi državami Amerike  
v letih 2015–2016

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih 
sredstev:Javna agencija za raziskovalno dejavnost Re-
publike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana 
(v nadaljnjem besedilu: agencija).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medse-

bojnih obiskov slovenskih in ameriških raziskovalcev, 
ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v 
nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2015–2016 na 
vseh znanstvenih področjih.

Prednost bodo imeli slovenski nosilci, ki nimajo 
sprejetega in potekajočega slovensko-ameriškega pro-
jekta za obdobje 2014–2015.

Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega 
razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Združene dr-
žave Amerike.

Na ameriški strani ni javnega razpisa, zato se ame-
riške raziskovalne organizacije v projekt vključujejo na 
lastne stroške, sodelujoče ameriške raziskovalce na 
projektu pa prijavi samo slovenski prijavitelj.

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne orga-

nizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in 

razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v re-
gister zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter

– izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raz-
iskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije, ter

– izvajajo s strani agencije (so)financirane progra-
me dela raziskovalnih organizacij ali s strani agencije 
financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega 
ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne 
projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih 
Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega 
razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.

4. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenorazisko-

valno sodelovanje z Združenimi državami Amerike, po-
večati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število go-
stovanj vrhunskih ameriških raziskovalcev v Sloveniji, 
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ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na 
razpise okvirnih programov Evropske unije na področju 
raziskav in tehnološkega razvoja.

5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa so 

določeni v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), 
Pravilniku o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in 
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 103/13 – popr.), 
Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja po-
gojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, 
št. 41/09 in 72/11). Vsi navedeni dokumenti so sestavni 
del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni 
strani agencije.

Mejna vrednost vsote A1+A2+A3, ki jo mora izka-
zati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, 
je za vse vede enaka 1. Predlagani vodje projekta, ki 
niso člani nobene programske skupine, lahko vpiše-
jo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec 
ARRS-RPROG-VPETOST-D/2014, objavljen na spletni 
strani agencije in ga do 13. 2. 2015 do 12. ure oddajo 
po elektronski pošti na naslov: razpisi-bilaterala@arrs.si. 
Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni razpis 
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelova-
nja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami 
Amerike – podatki za vpetost« mora biti oddan tudi po 
pošti, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejav-
nost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, do 13. 2. 
2015 do 12. ure (poštni žig). Agencija bo upoštevala 
podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če predlagani 
vodja ob zaključku razpisa po podatkih informacijskega 
sistema SICRIS ne dosega pogoja A1+A2+A3≥1.Pri bi-
lateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh 
držav. Ameriška stran ne bo objavila javnega razpisa, 
zato ameriške sodelujoče raziskovalce na projektu pri-
javi samo slovenski prijavitelj.

6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi 

s strani agencije imenovana strokovna komisija, ki ovre-
dnoti bilateralne projekte skladno s Pravilnikom o po-
stopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja iz-
vajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 
72/11, 45/12, 96/13 in 100/13 – popr.) ter Metodologijo 
ocenjevanja prijav za razpise št.6319-2/2013-11 z dne 
3. 11. 2014, Poglavje G.I.

Strokovna komisija bo pripravila prednostni seznam 
prijav za sofinanciranje. Sklep o izboru prijav za sofinan-
ciranje sprejme direktor agencije na podlagi predloga 
sklepa Znanstvenega sveta agencije.

7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financira-
nje projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega raz-
pisa v celotni razpisni dobi 2015–2016 znaša okvirno 
300.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letih 2015–2016 je vezano na spre-
jem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter 
na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje 
po predmetnem javnem razpisu.

Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške na najbolj eko-

nomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za 
slovenske raziskovalce ob obiskih ZDA;

– stroške bivanja za ameriške raziskovalce ob obi-
skih v Sloveniji v Domovih podiplomcev; v primeru obi-
skov izven Ljub ljane oziroma Maribora ali v primeru 
zasedenosti Domov podiplomcev ob obiskih do 14 dni 
stroške bivanja v hotelu do 100 EUR dnevno, ob daljših 

obiskih pa stroške bivanja največ do 1250 EUR me-
sečno;

– dnevnice za ameriške raziskovalce ob obiskih 
v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Ured-
ba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih 
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni 
list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), 
tj. 21,39 EUR;

– dnevnice za slovenske raziskovalce ob obiskih 
ZDA do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o po-
vračilu stroškov za službena potovanja v tujino, Uradni 
list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 
66/04, 73/04, 16/07, 30/09 in 51/12), tj. 48,00 USD.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po za-
ključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije ameri-
škim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki 
ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu 
v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po 
uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski in ameriški 
prijavitelj sam krije stroške za svoje zdravstveno zava-
rovanje in vize.

8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 
1. marca 2015 do 31. decembra 2016.

9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter 
opremljenost prijav

9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elek-
tronska prijava

(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Pri-
javno vlogo na obrazcu ARRS-BI-US-JR-Prijava/2014 
na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popol-
na, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma 
(zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in prijavi-
telj-raziskovalec).

(2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se 
štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane 
ter oddane na spletni portal do 13. 2. 2015 do 12. ure.

(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo 
zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobre-
menjenosti strežnika.

9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec 

nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni 
v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObraz-
ci (obrazec ARRS-BI-US-JR-Prijava/2014), natisne in 
odda v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoroč-
nim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe 
RO in prijavitelja-raziskovalca in žigom RO.

(2) Obe obliki prijave, elektronska in papirna, mora-
ta biti vsebinsko popolnoma enaki.

(3) Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovoj-
nicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za 
sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja 
med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Ame-
rike v letih 2015–2016« ter z nazivom in naslovom 
prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana.

(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pra-
vočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS 
eObrazci do 13. 2. 2015, do 12. ure in v papirni obliki pri-
spe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno de-
javnost Republike Slovenije do 13. 2. 2015, do 12. ure. 
Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporo-
čeno po pošti iz Slovenije do 13. 2. 2015 (poštni žig).

9.3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana 

na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 
(9.1.) – elektronska; točka (9.2.) – elektronska in pisna) 
ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta jav-
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ni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu 
s Pravilnikom o postopkih.

(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav 
komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo 
neodprte vrnjene prijaviteljem.

10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo pred-
vidoma 17. 2. 2015 ob 10. uri, v prostorih agencije.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prija-
vitelji predvidoma obveščeni v februarju 2015.

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo

Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa 
v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni 
strani agencije, www.arrs.si.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo in-
teresenti na agenciji pri Katarini Seršen, po telefonu 
01/400-59-69, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na 
e-pošto: katarina.sersen@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 1101-12/2014 Ob-4225/14

Na podlagi Zakona o ratifikaciji memoranduma o so-
glasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združe-
nih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav 
(Uradni list RS, št. 93/11), 6. člena Akta o preoblikova-
nju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževal-
na fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni 
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 
(Uradni list RS, št. 51/09) ter v skladu s Poslovnim in 
finančnim načrtom Javnega sklada Republike Sloveni-
je za razvoj kadrov in štipendije za leto 2014, ki ga je 
Vlada Republike Slovenije sprejela na seji 3. 7. 2014, in 
Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike 
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, 
št. 91/09, 102/12 in 108/13; v nadaljevanju: SPP) Javni 
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 
(v nadaljevanju: sklad) objavlja

javni razpis
za program Fulbright za leto 2016 (191. JR)
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je štipendiranje udeležencev pro-

grama Fulbright generacije 2016, in sicer za gostovanje 
državljanov Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS) 
v Združenih državah Amerike (v nadaljevanju: ZDA) ter 
državljanov ZDA v RS.

V Fulbright generacijo 2016 so vključeni tisti Ful-
bright štipendisti, ki so že potrjeni s strani pristojnega 
organa v ZDA in ki bodo večji del svojega gostovanja 
opravili v študijskem letu 2016/2017.

2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa znaša 
200.000,00 EUR.

3. Višina razpisanih sredstev
Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA prido bijo:
– sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne 

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

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

Državljani ZDA lahko za gostovanje v RS pridobijo 
sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega za-
varovanja v RS za vsak mesec gostovanja in štipendijo 
za vsak mesec gostovanja v višini:

– 800,00 EUR, če gostujejo kot študenti ali
– 1.000,00 EUR, če gostujejo kot raziskovalci.

Upravičenci bodo do sredstev, vezanih na mesec 
gostovanja, upravičeni za največ toliko mesecev gosto-
vanja, kot jih je odobril pristojni organ v ZDA.

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

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

programa Fulbright generacije 2016 s strani pristojnega 
organa v ZDA.

Sklad bo izpolnjevanje pogojev preverjal na pod-
lagi predloženih dokazil, skladno z zakonom, ki ureja 
splošni upravni postopek, in s pridobitvijo podatkov iz 
evidenc pri ustreznih organih, razen če bo prijavitelj to 
izrecno prepovedal; v takem primeru mora prijavitelj 
sam predložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju po-
gojev.

5. Dokumentacija
Prijava na javni razpis mora vsebovati izpolnjeno in 

lastnoročno podpisano prijavnico.
Državljani RS morajo prijavnici priložiti vsaj tri po-

nudbe različnih prevoznikov za povratno letalsko vozov-
nico od RS oziroma izjemoma drugega bližnjega letali-
šča do ustreznega letališča v ZDA glede na lokacijo go-
stujoče ustanove, pri čemer lahko sklad poleg ponudb, 
ki jih predloži prijavitelj, preveri tudi drugo ponudbo.

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

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

Zahtevana dokazila so lahko kopije, pri čemer ima 
sklad pravico zahtevati overjen prepis ali originalno listi-
no na vpogled. Oddane dokumentacije sklad ne vrača.

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

prejmejo sredstva tisti upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje 
javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu prejetih popol-
nih prijav do porabe sredstev.

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

7. Obravnavanje prijav in nakazilo sredstev
Sklad vsem prijaviteljem izda odločbo. Dokončna 

odločba, s katero bo zahtevku stranke ugodeno, je pod-
laga za izplačilo sredstev, kot je opredeljeno v nadalje-
vanju.

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

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

– za štipendijo za gostovanje v RS oziroma v ZDA 
v enkratnem znesku praviloma v 15 dneh po dokonč-
nosti odločbe,

– za stroške obveznega zdravstvenega zavarova-
nja v RS pri ZZZS neposredno ZZZS na podlagi izdane-
ga računa, oziroma če je upravičenec sam pokril te stro-
ške, v obliki povračila praviloma v 15 dneh po predložitvi 
ustreznih dokazil.

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

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

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

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

generacije 2016 v dogovorjenem trajanju,
– skladu v 30 dneh po opravljenem gostova-

nju predložiti vsebinsko poročilo o gostovanju, potrjeno 
s strani gostujoče institucije,

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

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

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

Če bo gostovanje trajalo manj mesecev od dogo-
vorjenega in odobrenega števila mesecev gostovanja, 
mora upravičenec vrniti že izplačana sredstva za tiste 
mesece gostovanja, ki ne bodo realizirani. Upravičenec 
je dolžan vrniti celotna izplačana sredstva, če se ugoto-
vi, da je v kateri koli prijavi navedel napačne, neresnične 
ali zavajajoče podatke. O vračilu sredstev bo sklad izdal 
odločbo, praviloma po uradni dolžnosti.

Sredstva iz prejšnjega odstavka mora upravičenec 
vrniti v višini, preračunani skladno z gibanjem cen ži-
vljenjskih potrebščin, v roku 30 dni od prejema zahtevka 
za vračilo.

Če upravičenec ne vrne dolgovanega zneska v roku 
iz prejšnjega odstavka, je dolžan poleg navedenega 
zneska plačati tudi zakonske zamudne obresti od dneva 
zapadlosti vračila dolgovanega zneska do dneva vračila 
v skladu z zakonom, ki ureja predpisano obrestno mero 
zamudnih obresti.

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

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

publike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Du-
najska 22, 1000 Ljub ljana, s pripisom »Fulbright 2016 
– 191. JR«.

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

Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok 
prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa 
v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar 
najkasneje do vključno 30. septembra 2017.

Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prej-
me pred iztekom roka za vložitev prijav. Če prijavitelj 

pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad 
prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto.

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

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

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

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

11. Dodatne informacije: dodatne informacije so 
na voljo na spletni strani sklada, www.sklad-kadri.si, 
v razdelku Aktualni razpisi, osebno ali telefonsko pa 
med uradnimi urami, v ponedeljek, sredo in petek med 
9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri 
Špeli Sušec, e-pošta: spela.susec@sklad-kadri.si, 
tel. 01/434-10-86.

Javni sklad Republike Slovenije  
za razvoj kadrov in štipendije

Št. 12.1-4/2014-1 Ob-4211/14

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o ra-
tifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju 
in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim 
ali ravnanju (Uradni list RS, št. 114/06 – Mednarodne 
pogodbe, št. 20/06) objavlja Varuh človekovih pravic 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh)

javni razpis
za izbor nevladnih organizacij, registriranih  

v Republiki Sloveniji in organizacij,  
ki so pridobile status humanitarnih organizacij  

v Republiki Sloveniji, za sodelovanje z Varuhom  
pri izvajanju nalog in pooblastil državnega 

preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu 
h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, 

nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju 
(v nadaljevanju: Opcijski protokol)

1. Naziv in sedež naročnika: Varuh človekovih pra-
vic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, 1000 Ljub-
ljana, tel. 01/475-00-50, faks 01/475-00-40, elektronski 
naslov: info@varuh-rs.si.

2. Predmet javnega razpisa: Sodelovanje nevla-
dnih organizacij, registriranih v Republiki Sloveniji in 
organizacij, ki so pridobile status humanitarnih organi-
zacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: organizacije) 
z Varuhom pri izvajanju nalog in pooblastil državnega 
preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu.

3. Namen razpisa: Izbor organizacij, ki bodo sodelo-
vale z Varuhom pri izvajanju nalog in pooblastil državne-
ga preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu. 
Organizacije bodo izbrane na javnem razpisu, katerega 
izvede Varuh, ki bo tudi odločil o izbiri organizacije.

Izbrane organizacije bodo sodelovale pri izvajanju 
nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma 
s svojimi osebami (predstavnicami in predstavniki), ki 
morajo biti ustrezno usposobljene na področju varstva 
človekovih pravic, zlasti s področja preprečevanja mu-
čenja in drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni 
ali ravnanj. Izbrane organizacije bodo s svojimi osebami 
člani skupine, ki jo bo določil Varuh za opravljanje posa-
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meznega obiska kraja odvzema prostosti ter preverjanja 
ravnanja z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost po 
določbah Opcijskega protokola. Po izvedenem obisku 
po določbah Opcijskega protokola bodo predstavnice 
oziroma predstavniki v roku, ki ga bo določil Varuh, izde-
lali tudi svoje poročilo o opravljenem nadzoru na podlagi 
katerega bo izdelano končno poročilo o obisku.

4. Orientacijska vrednost razpisa: Osebe iz orga-
nizacij, ki bodo izbrane in bodo z Varuhom opravljale 
obiske po določbah Opcijskega protokola, bodo dobile 
povrnjene potne stroške in stroške za prehrano in preno-
čišče ter nadomestilo plače ali nadomestilo za izgubljeni 
zaslužek v času obiska ter nagrado v primeru izdelave 
končnega poročila o opravljenem obisku in simbolični 
prejemek po Pravilniku o povračilu stroškov in o nagra-
dah osebam iz organizacij, ki opravljajo naloge oziroma 
izvršujejo pooblastila po določbah Opcijskega protokola 
h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečlove-
škim in poniževalnim kaznim ali ravnanju (Uradni list RS, 
št. 17/08 in 20/11).

5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji: Na 
javni razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, 
registrirane v Republiki Sloveniji in organizacije, ki so 
pridobile status humanitarne organizacije v Republi-
ki Sloveniji po Zakonu o humanitarnih organizacijah 
(Uradni list RS, št 98/03) in se ukvarjajo z varstvom 
človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, zlasti s po-
dročja preprečevanja mučenja ali drugih krutih, ne-
človeških ali poniževalnih kazni ali ravnanj. K svoji 
prijavi priložijo predstavitev dela na področju varstva 
človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, zlasti s po-
dročja preprečevanja mučenja ali drugih krutih, nečlo-
veških ali poniževalnih kazni ali ravnanj ter seznam 
njenih oseb (predstavnic in predstavnikov) z opisom 
usposobljenosti oseb, ki bodo sodelovale pri izvajanju 
nalog in pooblastil državnega preventivnega mehaniz-
ma. Po potrebi bo Varuh usposobljenost predstavnic 
in predstavnikov preveril z dodatnimi razgovori z njimi. 
Nevladne organizacije morajo predložiti tudi izjavo o re-
gistraciji, humanitarne organizacije pa izjavo o podelitvi 
statusa humanitarne organizacije in o vpisu v razvid 
humanitarnih organizacij.

Organizacija, ki želi sodelovati pri opravljanju na-
log in pooblastil državnega preventivnega mehanizma 
mora predložiti izjavo, da pri tem ne bodo sodelova-
le predstavnice in predstavniki, ki so bili pravnomočno 
obsojeni za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni 
dolžnosti oziroma pravnomočno obsojeni na nepogoj-
no kazen zapora v trajanju več kot 3 mesece oziroma 
oseba, zoper katero je vložena pravnomočna obtožba 
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti.

Organizacije oziroma njihove predstavnice in pred-
stavniki se lahko prijavijo za sodelovanje pri obiskih 
tudi le za posamezno področje kraja odvzemov pro-
stosti.

6. Merila za izbor: Prednost pri izbiri za sodelovanje 
bodo imele organizacije z več izkušnjami na področju 
varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zlasti 
s področja preprečevanja mučenja ali drugih krutih, ne-
človeških ali poniževalnih kazni ali ravnanj. Organizaci-
je to izkažejo z opisom najpomembnejšega delovanja 
njenih predstavnic in predstavnikov, zlasti na področju 
preprečevanja mučenja ali drugih krutih, nečloveških ali 
poniževalnih kazni ali ravnanj). Pri organizacijah, ki so 
že sodelovale pri delu državnega preventivnega meha-
nizma, se bo posebej upoštevala uspešnost dosedanje-
ga sodelovanja (kot je npr. udeležba pri obiskih, kvaliteta 
izdelanih poročil, aktivnosti ob pripravi letnega poročila 

državnega preventivnega mehanizma, sodelovanje pri 
izobraževanjih in posvetih).

7. Ostali pogoji: Predstavnice in predstavniki iz-
brane organizacije, ki bodo sodelovali z Varuhom pri 
izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega 
mehanizma, bodo morali v skladu s tretjim odstavkom 
5. člena Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola poda-
ti predhodno pisno izjavo, da bodo pri opravljanju nalog 
in pooblastil sodelovali po navodilih Varuha in delovali 
po predpisih o varovanju tajnosti osebnih in tajnih po-
datkov, tako kot to velja za varuha, njegove namestnike 
in uslužbence.

Predstavnik Varuha, odgovoren za izvedbo posa-
meznega obiska kraja odvzema prostosti, bo vsaj se-
dem dni pred načrtovanim obiskom (razen v primeru 
izrednega obiska) obvestil koordinatorja izbrane orga-
nizacije, katera oseba je bila izbrana za sodelovanje pri 
posameznem obisku. Koordinator bo nato moral v sed-
mih dneh po obvestilu potrditi sodelovanje te osebe in 
po potrebi sporočiti njene kontaktne podatke. Če se 
izbrana oseba obiska ne bo mogla udeležiti, se bo pred-
stavnik Varuha, odgovoren za izvedbo posameznega 
obiska, lahko s koordinatorjem izbrane organizacije do-
govoril o sodelovanju druge osebe.

Osebe iz izbranih organizacij morajo pred sodelo-
vanjem pri prvem obisku kraja odvzema prostosti predlo-
žiti potrdilo, da niso bile pravnomočno obsojene za 
kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti ozi-
roma pravnomočno obsojene na nepogojno kazen za-
pora v trajanju več kot 3 mesece in potrdilo, da zoper 
njih ni vložena pravnomočna obtožba zaradi kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Oseba iz 
izbrane organizacije, ki ne bo podala predhodne pisne 
izjave in ustreznega potrdila o nekaznovanosti ter po-
trdila, da zoper njo ni vložena pravnomočna obtožba 
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol-
žnosti, ne more sodelovati pri opravljanju obiska kraja 
odvzema prostosti.

8. Z izbranimi organizacijami bo Varuh sklenil po-
godbo o sodelovanju za obdobje do 31. 12. 2017, z mo-
žnostjo podaljšanja sodelovanja še za eno leto.

9. Rok za oddajo pisne prijave je 15. 1. 2015 (kot 
pravočasne se bodo upoštevale vse prijave, ki jih bo 
Varuh prejel do vključno 15. 1. 2015).

10. Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah 
z navedbo »Za javni razpis - DPM« na naslov: Varuh člo-
vekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, 1000 Ljub ljana.

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 15 dneh po 
opravljeni izbiri.

12. Dodatne informacije posreduje Ivan Šelih, na-
mestnik varuhinje, tel. 01/475-00-50 e-mail: Ivan.Se-
lih@varuh-rs.si.

13. Razpis se objavi v Uradnem listu RS in na 
spletni strani Varuha človekovih pravic RS. Morebitna 
dodatna vprašanja in odgovori v zvezi s tem razpisom 
se objavijo na spletni strani Varuha.

Varuh človekovih pravic RS

Št. 410-57/2014 Ob-4213/14

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 
Ilirska Bistrica, na podlagi 9. člena Zakona o uresni-
čevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11), Pravilnika za so-
financiranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti 
v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 13/08, z dne 
5. 2. 2008) in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistri-
ca za leto 2014 (Uradni list RS, št. 90/14, z dne 15. 12. 
2014) objavlja
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javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje  

programov ljubiteljske kulturne dejavnosti  
v Občini Ilirska Bistrica v letu 2015

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje progra-

mov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bi-
strica v letu 2015.

Predmet javnega razpisa so naslednji programi 
v skupni višini do 141.008 EUR:

– Sklop I: dejavnost kulturnih društev (A-L); do: 78.472 EUR;
– Sklop II: sofinanciranje gostovanj (M1); do:  21.488 EUR; 
– Sklop III: sofinanciranje nabave opreme in rekvizitov (M2); do: 6.496 EUR;
– Sklop IV: sofinanciranje posameznih programov v javnem interesu (M3); do: 15.540 EUR;
– Sklop V: sofinanciranje izvedbe programa ob državnih praznikih, ali drugih podobnih 

svečanostih (M4); do: 8.188 EUR;

– Sklop VI: sofinanciranje publikacij (N); do: 10.824 EUR.

V sklopu št. II: (sofinanciranje gostovanj) (M1) se za 
gostovanja domačih društev izven meja naše občine na-
meni največ 6.292 EUR, pri čemer se iz tega sofinancira 
prevoze na koncerte Primorska poje, Zlata jesen, Tabor 
pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. Zbori udeležbe na 
navedenih prireditvah ne smejo prijavljati tudi v Sklop 
I ali katerikoli drugi programski sklop. Ostala sredstva se 
namenijo za organizacijo gostovanj društev, ki imajo se-
deže izven meja naše občine na prireditvah v naši občini.

V sklopu št. IV: sofinanciranje posameznih progra-
mov v javnem interesu (M3) se sofinancira prireditev 
Premska srečanja do višine 3.928 EUR, od katerih se 
do višine 1.968 EUR nameni kot nagrada za najboljše 
literarno delo.

V sklopu št. V: sofinanciranje izvedbe programa 
ob praznikih (M4) se sofinancira naslednje prireditve in 
sicer največ do navedenih zneskov:

– Dan upora proti okupatorju do: 1.668 EUR,
– Prvi maj – praznik dela do:  3.176 EUR,
– Dan državnosti do: 1.672 EUR,
– Dan samostojnosti do:  1.672 EUR.

Do sredstev iz tega razpisa ne bodo upravičeni:
– prijavitelji kulturnega programa ali njegovega po-

sameznega dela, ki so financirani ali sofinancirani iz ka-
terekoli druge postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica;

– prijavitelji kulturnega programa ali njegovega po-
sameznega dela, za katere je bil posebej objavljen jav-
ni razpis in so že sofinancirani s strani Občine Ilirska 
Bistrica.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2015 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje pro-
računa.

Naročnik izrecno opozarja prijavitelje, da bo pogod-
ba o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Ob-
čini Ilirska Bistrica v letu 2015 sklenjena pod pogojem, 
da bodo zagotovljena ustrezna sredstva sofinanciranja 
v Odloku o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 
2015. Občina Ilirska Bistrica kot naročnik ne prevze-
ma nobene odgovornosti v primeru nesprejetja Odloka 
o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2015 ali v pri-
meru nezagotovitve ustreznih sredstev.

2. Pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
– kulturna društva,
– ostala društva in zavodi, ki imajo v svoji dejavnosti 

registrirano kulturno dejavnost,
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– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
– javni skladi s področja kulturnih dejavnosti,
– samostojni kulturni ustvarjalci, katerih doseda-

nje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na 
enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt.

Predlagatelji morajo izpolnjevati tudi naslednje po-
goje:

– da imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica (lahko 
tudi sekcijo),

– da so registrirana skladno z zakonodajo, ki ureja 
ustanavljanje društev, javnih zavodov ali javnih skladov,

– da so registrirani za izvajanje dejavnosti na po-
dročju kulture najmanj eno leto,

– imajo zagotovljene osnovne materialne, prostor-
ske in kadrovske pogoje,

– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da kulturni program ali njegov posamezni del, 

s katerim predlagatelj kandidira za sofinanciranje po 
tem pravilniku ni financiran ali sofinanciran iz katerekoli 
druge postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica,

– posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno 
prebivališče v Občini Ilirska Bistrica,

– posamezni izvajalci lahko konkurirajo samostojno 
ali v okviru zveze društev, vendar je odobritev sofinan-
ciranja programov omejena tako, da lahko za istovrstne 
programe pridobijo sofinanciranje samo enkrat.

Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi ostale pogoje iz 
5. člena Pravilnika za sofinanciranje programov ljubitelj-
ske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.

Izbrani izvajalci kulturnega programa po tem raz-
pisu so dolžni:

– na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obve-
ščanju ter informiranju javnosti uporabiti logotip Občine 
Ilirska Bistrica v skladu z Odlokom o grbu in zastavi 
Občine Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska 
Bistrica oziroma navesti, da je program sofinancirala 
Občina Ilirska Bistrica.

– Občini Ilirska Bistrica izročiti po tri izvode izdanih 
publikacij v zvezi s prireditvami (plakati, vabila, brošure, 
knjige ter ostale tiskovine) za potrebe domoznanskega 
oddelka Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica.

– uskladiti termine programov z območno izpostavo 
JSKD Ilirska Bistrica, v izogib prirejanja kulturnih dogod-
kov istočasno na več lokacijah.

Izbrani izvajalci kulturnega programa so dolžni, 
kolikor bodo potrebe Občine Ilirska Bistrica, nastopati 
najmanj na dveh prireditvah, ki ji bo organizirala Občina 
Ilirska Bistrica.

V primeru neizpolnjevanja pogojev se izbranim iz-
vajalcem sredstva ne izplačajo.

V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu 
s Pravilnikom za sofinanciranje programov ljubiteljske 
kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.

3. Navodila za izdelavo prijav
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati po en izpolnjen obrazec 

OBR-prijava, OBR-izjava in OBR-finančna realizacija 
ter ustrezne druge obrazce glede na vsebino progra-
mov, na katere se prijavitelj prijavlja. Kolikor prijavitelj 
prijavlja več programov, mora za vsak posamezen pro-
gram izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati 
vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena 
v razpisni dokumentaciji (zadostujejo priloge in dokazila 
k prvi prijavi, k ostalim prijavam ni potrebno ponovno 
prilagati zahtevanih prilog).

4. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele 

najpozneje do 15. 1. 2015 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 ovojnici prijavitelj navede: »Prijava na javni raz-
pis Kultura 2015 – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice 
mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upošteva-
ne bodo vse prijave, ki bodo prispele do zgoraj navede-
nega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo 
prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.

5. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumen-
tacija

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javne-
ga razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpo-
lago v sprejemni pisarni Občine ilirska Bistrica, Bazo-
viška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani 
Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).

6. Odpiranje prijav in obveščanje o izidu javnega 
razpisa

Odpiranje prijav bo predvidoma dne 16. 1. 2015 
ob 10. uri. Odpiranje prijav ni javno. Predloge bo ovre-
dnotila petčlanska komisija (v skladu s Pravilnikom za 
sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti 
v Občini Ilirska Bistrica), ki jo bo imenoval župan Obči-
ne Ilirska Bistrica. Predlagatelji bodo o izbiri obvešče-
ni predvidoma marca 2015 in nato pozvani k sklenitvi 
pogodb. Če komisija ugotovi, da so prispele prijave na 
javni razpis nepopolne, prijavitelja o tem obvesti in ga 
pozove, da prijave v določenem roku ustrezno dopolni. 
Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se ta zavrže 
kot nepopolna.

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

Občina Ilirska Bistrica

Št. 410-58/2014 Ob-4214/14

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 
Ilirska Bistrica, na podlagi Odloka o proračunu Občine Ilir-
ska Bistrica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 90/14, z dne 
15. 12. 2014) ter Pravilnika o sofinanciranju humanitar-
nih programov v Občini Ilirska Bistrica (Bistriški odmevi, 
uradne objave št. 4 II leto, 1, z dne 29. 11. 2008) objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica  
v letu 2015

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje huma-

nitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica v letu 2015.
Programi, ki so namenjeni reševanju socialnih stisk 

in težav občanov in programi skupin za samopomoč.
2. Pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– splošne dobrodelne organizacije,
– organizacije za kronične bolnike,
– organizacije za samopomoč,
– invalidske organizacije ter druge organizacije, ki 

izvajajo humanitarne programe.
Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica in izvajajo 

dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica oziroma ne 
glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da 
vključuje občane Občine Ilirska Bistrica,

– da so registrirani za izvajanje na področju huma-
nitarnih dejavnosti najmanj eno leto,

– da imajo zagotovljene osnovne materialne, pro-
storske in kadrovske pogoje,
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– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo 

poročila o realizaciji programov,
– da občinski upravi predložijo natančno opredelje-

no finančno konstrukcijo prijavljenih programov,
– pri posameznih izvajalcih se višina odobrenih 

sredstev za sofinanciranje humanitarnih programov 
zmanjša za že odobreni znesek sofinanciranja istih pro-
gramov iz katerekoli druge postavke proračuna Občine 
Ilirska Bistrica.

Izvajalci humanitarnih programov, ki se sofinancira-
jo na podlagi tega pravilnika, so pri izvedbi programov 
(na vabilih, plakatih, publikacijah in drugem obveščanju 
ter informiranju javnosti) dolžni uporabiti logotip Občine 
Ilirska Bistrica v skladu z Odlokom o grbu in zastavi 
Občine Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska 
Bistrica oziroma navesti, da je program sofinancirala 
Občina Ilirska Bistrica.

Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica so dolžni 
izročiti po tri izvode izdanih publikacij (plakati, vabila, 
brošure, knjige ter ostale tiskovine) za potrebe domo-
znanskega oddelka.

3. Kriteriji in merila za dodelitev sredstev
Zagotovljena sredstva se razdelijo:
– najmanj 70 % zagotovljenih sredstev organiza-

cijam in društvom s sedežem v Občini Ilirska Bistrica,
– največ 30 % zagotovljenih sredstev organizacijam 

in društvom, ki nimajo sedeža v Občini Ilirska Bistrica, 
njihov program pa vključuje člane iz Občine Ilirska Bi-
strica (medobčinske, državne, mednarodne organizacije 
oziroma društva).

Kriteriji in merila za vrednotenje programov:
– področje delovanja (občinske, medobčinska, dr-

žavne, mednarodne organizacije oziroma društva),
– število članov izvajalca s stalnim prebivališčem 

v Občini Ilirska Bistrica,
– kakovost in realnost izvedbe prijavljenih progra-

mov,
– pričakovana višina sofinanciranja s strani prora-

čuna Občine Ilirska Bistrica.
4. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet 

javnega razpisa
Za izvajanje razpisanih programov ima Občina Ilir-

ska Bistrica v proračunu za leto 2014 za javni razpis za 
leto 2015 zagotovljenih do 28.568 EUR sredstev.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2015, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje pro-
računa.

Naročnik izrecno opozarja prijavitelje, da bo pogod-
ba o sofinanciranju humanitarnih programov v Občini 
Ilirska Bistrica za leto 2015 sklenjena pod pogojem, 
da bodo zagotovljena ustrezna sredstva sofinanciranja 
v Odloku o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 
2015. Občina Ilirska Bistrica kot naročnik ne prevze-
ma nobene odgovornosti v primeru nesprejetja Odloka 
o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2015 ali v pri-
meru nezagotovitve ustreznih sredstev.

5. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu pri-

jave za leto 2015, ki je sestavni del razpisne dokumen-
tacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora 
vsak posamezni program prijaviti na svojem obrazcu. 
Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi 
zahtevanimi podatki in prilogami.

6. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne pisne prijave, ki bodo 

prispele najpozneje do 9. 1. 2015 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 ovojnici prijavitelj navede: »Za sofinanciranje 
humanitarnih programov 2015 – Ne odpiraj«. Na hrbtni 
strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov poši-
ljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele 
do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele 
po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene pri-
javitelju.

7. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentaci-
ja: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega 
razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago 
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine 
Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).

8. Odpiranje prijav in obveščanje o izidu javnega 
razpisa

Odpiranje prijav bo predvidoma dne 12. 1. 2015 
ob 12. uri. Odpiranje prijav ni javno. Predloge bo ovre-
dnotila tričlanska komisija (v skladu s Pravilnikom o so-
financiranju humanitarnih programov v Občini Ilirska 
Bistrica), ki jo bo imenoval župan Občine Ilirska Bistri-
ca. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma 
februarja 2015 in nato pozvani k sklenitvi pogodbe. 
Če komisija ugotovi, da so prispele prijave na javni 
razpis nepopolne, prijavitelja o tem obvesti in ga po-
zove, da prijavo v določenem roku ustrezno dopolni. 
Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se zavrže 
kot nepopolna.

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

Občina Ilirska Bistrica

Št. 110-43/2014 Ob-4215/14

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 
Ilirska Bistrica, na podlagi Odloka o proračunu Občine 
Ilirska Bistrica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 90/14, 
z dne 15. 12. 2014) ter na podlagi 12. člena Pravilnika 
o dodeljevanju kadrovskih štipendij (Uradne objave gla-
sila 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 šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015
1. Občina Ilirska Bistrica razpisuje kadrovske šti-

pendije za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015 za 
naslednje programe in smeri izobraževanja:

– 2 štipendiji: doktor medicine,
– 1 štipendija: tehnik laboratorijske biomedicine,
– 1 štipendija: profesor/ica klavirja,
– 1 štipendija: profesor/ica violine,
– 1 štipendija: profesor/ica slovenščine in/ali an-

gleščine,
– 2 štipendijI: profesor/ica angleščine,
– 1 štipendija: vzgojitelj/ica predšolskih otrok,
– 1 štipendija: profesor/ica zgodovine in/ali geo-

grafije,
– 2 štipendiji: profesor/ica razrednega pouka,
– 1 štipendija: profesor/ica likovne pedagogike,
– 1 štipendija: profesor/ica specialne in rehabilita-

cijske pedagogike,
– 1 štipendija: profesor/ica biologije in kemije,
– 1 štipendija: profesro/ica tehnike in/ali fizike),
– 1 štipendija: elektrotehnik,
– 1 štipendija: inštalater strojnih instalacij,
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– 1 štipendija: diplomirani inženir okoljskega grad-
beništva,

– 1 štipendija: oblikovalec kovin – orodjar,
– 1 štipendija: inženir strojništva.
2. Pogoji za uveljavitev pravice do štipendije
Na razpis se lahko prijavi oseba s statusom dijaka 

ali oseba s statusom študenta, ki se izobražuje po do-
diplomskih oziroma podiplomskih študijskih programih 
z javno veljavnostjo. Štipendije so namenjene rednim 
dijakom in študentom.

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

Ilirska Bistrica,
– 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 srednje šole ne sme 
biti starejši/a od 17 let oziroma ob prvem vpisu v prvi 
letnik dodiplomskega izobraževanja starejši/a od 21 let,

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

– za štipendijo za srednjo šolo mora imeti kandi-
dat povprečje ocen vseh predmetov zaključnega razre-
da osnovne šole najmanj tri oziroma povprečje ocen 
vseh predmetov zaključnega letnika srednje šole naj-
manj tri,

– za štipendijo za dodiplomski študij mora imeti v za-
dnjem letniku srednje šole povprečje ocen vseh predme-
tov 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 

opravlja samostojne registrirane dejavnosti (priloga vlo-
ge),

– dokazilo o učnem uspehu preteklega šolskega 
oziroma študijskega leta,

– potrdilo o doseženem uspehu na maturi,
– potrdilo o vpisu v šolskem oziroma študijskem 

letu 2014/2015,
– dokazilo o materialnem stanju družine – odločbo 

o odmeri dohodnine za leto 2013,
– potrdilo o višini katastrskega dohodka za leto 

2013 in
– kratek življenjepis.
4. Rok za oddajo prijav je 21. 1. 2015 do 10. ure.
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele 

najpozneje do 21. 1. 2015 do 10. ure, na naslov Občina 
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica 
ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Ob-
čine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska 
Bistrica, pritličje levo. Na kuverti mora biti navedeno 
»Javni razpis za kadrovske štipendije za šolsko oziroma 
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študijsko leto 2014/2015«. Prijavi priložite zahtevano 
dokumentacijo.

Prijave, prispele po razpisnem roku, ne bodo upo-
števane pri obravnavi za dodelitev štipendije. Kandidati 
bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 30 dni od 
odločitve komisije.

5. Naročnik izrecno opozarja prijavitelje, da bo po-
godba o štipendiranju sklenjena pod pogojem, da bodo 
zagotovljena ustrezna sredstva sofinanciranja v Odloku 
o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2015. Ob-
čina Ilirska Bistrica kot naročnik ne prevzema nobene 
odgovornosti v primeru nesprejetja Odloka o proračunu 
Občine Ilirska Bistrica za leto 2015 ali v primeru neza-
gotovitve ustreznih sredstev.

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

Občina Ilirska Bistrica

Št. 671-7/2014 Ob-4216/14

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilir-
ska Bistrica, na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ura-
dni list RS, št. 22/98 in 27/02 Odl. US: U-I-210/98/32), 
6. člena Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje 
programov športa ter najemu športnih objektov v Občini 
Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Snežnik št. 4/99 in 
3/05), Letnega programa športa v Občini Ilirska Bistrica 
za leto 2015, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Ilirska 
Bistrica na 3. seji dne 11. 12. 2014 ter Odloka o prora-
čunu Občine ilirska Bistrica za leto 2014 (Uradni list RS, 
št. 90/14) objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje  

programov športa v Občini Ilirska Bistrica  
za leto 2015

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje progra-

mov dejavnosti športa v letu 2015, ki jih na osnovi 
sprejetih programskih nalog zagotavlja proračun Občine 
Ilirska Bistrica.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nasle-
dnjih vsebin v naslednjih višinah:

I. Športna vzgoja otrok mladine in študentov v višini do 103.456 EUR
II. Kakovostni šport v višini do 61.941 EUR
III. Športna rekreacija v višini do 8.249 EUR
IV. Šport invalidov v višini do 2.128 EUR
V. Velike mednarodne prireditve in prireditve občinskega pomena v višini do 11.974 EUR 

VI. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v višini do 6.652 EUR
VII. Športni objekti, investicijsko vzdrževanje in nakup športne opreme v višini do 80.000 EUR

Vrednost razpisanih programov za leto 2015 znaša 
274.400 EUR.

Naročnik izrecno opozarja prijavitelje, da bo pogod-
ba o sofinanciranju športnih programov v Občini Ilirska 
Bistrica v letu 2015 sklenjena pod pogojem, da bodo 
zagotovljena ustrezna sredstva sofinanciranja v Odloku 
o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2015. Ob-
čina Ilirska Bistrica kot naročnik ne prevzema nobene 
odgovornosti v primeru nesprejetja Odloka o proračunu 
Občine Ilirska Bistrica za leto 2015 ali v primeru neza-
gotovitve ustreznih sredstev.

2. Pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
– športna društva in njihova združenja,
– vzgojno-varstveni zavodi,
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– vzgojno-izobraževalni zavodi,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in dru-

ge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti 
v športu, ki izvajajo programe za občane Občine Ilirska 
Bistrica.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
– so registrirani in organizirani v skladu z veljavni-

mi predpisi,
– izvajajo športne programe za občane Občine Ilir-

ska Bistrica,
– njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih pro-

gramov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za dru-

štva),
– imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica,
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbe-

ne obveznosti do Občine Ilirska Bistrica iz predhodnih 
razpisov oziroma obveznosti,

– da prijavljeni programi niso financirani iz drugih 
postavk proračuna Občine Ilirska Bistrica,

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro-
vske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrto-
vanih programov.

Občina Ilirska Bistrica si pridržuje pravico, da iz-
vajalcu programov športa, ki v letu 2013 sredstev pri-
dobljenih na javnem razpisu za sofinanciranje športnih 
programov ni izkoristil, v letu 2015 ustrezno zmanjša 
sredstva sofinanciranja za programe, ki v letu 2013 niso 
bili izvedeni v skladu s pogodbo.

Prijave, ki bodo prispele v roku, določenem v 4. toč-
ki tega razpisa, bodo ovrednotene v skladu s Pravilni-
kom o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov 
športa ter najemu športnih objektov v Občini Ilirska Bi-
strica ter Merili in kriteriji za vrednotenje programov po 
javnem razpisu za zbiranje predlogov za sofinanciranje 
programov športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2015, 
ki jih je sprejela komisija za pripravo meril in kriterijev na 
seji dne 15. 12. 2014.

3. Navodila za izdelavo prijav
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. 
Vloga mora obvezno vsebovati po en izpolnjen obrazec 
OBR-prijava, OBR-izjava, OBR-finančna realizacija ter 
podpisan in žigosan vzorec pogodbe. Prijavitelj izpolni 
tudi ustrezne druge obrazce glede na vsebino progra-
mov, na katere se prijavlja. Kolikor prijavitelj prijavlja več 
programov, mora za vsak posamezen program izpolniti 
ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane 
priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni 
dokumentaciji.

Izbrani prijavitelj, ki bo pridobil sredstva na tem raz-
pisu je pri izvedbi sofinanciranih prireditev (na vabilih, 
plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter infor-
miranju javnosti) dolžan uporabiti logotip Občine Ilirska 
Bistrica oziroma jo navesti kot sofinancerja v skladu 
s pogoji tega javnega razpisa, pogodbo in navodili Obči-
ne Ilirska Bistrica. Izbrani prijavitelj, ki v končnemu zah-
tevku ne bo predložil izvoda letaka ali plakata oziroma 
drugega promocijskega materiala ali članka o izvedeni 
prireditvi, objavljenega v tiskanem ali spletnem mediju, 
ne bo upravičen do sredstev tega razpisa.

4. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo v zaprti 

ovojnici prispele najpozneje do 19. 1. 2015 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 ovojnici prijavitelj navede: »Prijava na javni raz-
pis šport 2015 – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice 
mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upošte-
vane bodo vse prijave, ki bodo izpolnjevale pogoje iz 
te točke in bodo prispele do zgoraj navedenega roka. 
Prijave, ki ne bodo izpolnjevale zahtevanih pogojev iz 
te točke ali bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo 
zapečatene vrnjene prijavitelju.

5. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentaci-
ja: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega 
razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago 
v sprejemni pisarni Občine ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine 
Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).

6. Odpiranje ponudb in postopek obravnave prijav
Komisija, ki jo imenuje župan Občine Ilirska Bistrica 

v roku 15 dni po zaključenem razpisu odpre pravočasno 
prejete prijave na razpis in ugotovi ali vloge izpolnjujejo 
razpisne pogoje. O prejetih prijavah komisija izdela za-
pisnik. Nepravočasno prejete prijave se na predlog ko-
misije s sklepom zavrže in vrne prijavitelju. Prijavitelje za 
sofinanciranje programov, katerih prijave so nepopolne 
oziroma nerazumljive, se na predlog komisija pozove, 
da v roku 8 dni odpravijo pomanjkljivosti. Če prijavitelj 
v roku pomanjkljivosti ne odpravi, se prijavo na predlog 
komisija zavrže s sklepom.

Popolne vloge komisija pregleda in ovrednoti v skla-
du z določili Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinan-
ciranje programov športa ter najemu športnih objektov 
v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Snežnik 
št. 4/99 in 3/05). Med vrednotenjem vlog lahko komisija 
od prijaviteljev zahteva dodatne informacije, podatke in 
neodvisna strokovna mnenja.

Komisija pripravi predlog razdelitve sredstev po po-
sameznih področjih. Na podlagi predloga komisije Direk-
tor občinske uprave Občine Ilirska Bistrica sprejme sklep 
o razdelitvi sredstev prijaviteljem najkasneje v 30. dneh 
po prejemu vseh dopolnitev prijav.

Na sklep o razdelitvi sredstev prijaviteljem je dovo-
ljena pritožba v roku 15 dni od vročitve sklepa. O pritožbi 
odloča župan Občine Ilirska Bistrica, v roku 30 dni. Od-
ločitev župana je dokončna.

Oddaja prijave na razpis pomeni, da se je prijavitelj 
seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo stri-
nja. Upravičenec do sredstev se s predložitvijo prijave 
na razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih 
in izplačanih denarnih sredstvih. Vsi podatki iz prijav so 
informacije javnega značaja, razen tistih (posameznih 
podatkov), ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno 
skrivnost.

7. Informacije in pojasnila: dodatne informacije in 
pojasnila v zvezi z Javnim razpisom lahko zainteresi-
rani dobijo na tel. 05/711-23-31, kontaktna oseba: Luka 
Špilar ali prek elektronske pošte: luka.spilar@ilirska-bi-
strica.si.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 410-61/2014 Ob-4226/14

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju turistične 
dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica 
(Uradne objave glasila Snežnik, št. 5/03), Pravilnika 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinancira-
nju programov turističnih društev v Občini Ilirska Bistrica 
(Uradni list RS, št. 33/08, z dne 4. 4. 2008) in Odloka 
o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2014 (Uradni 
list RS, št. 90/14, z dne 15. 12. 2014), objavlja župan 
Občine Ilirska Bistrica
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javni razpis
za sofinanciranje delovanja turističnih društev  

v Občini Ilirska Bistrica v letu 2015
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje turistične de-

javnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica, ki 
izpolnjujejo pogoje iz 3. člena Pravilnika o sofinanci-
ranju turistične dejavnosti društev na območju Občine 
Ilirska Bistrica.

Predmet sofinanciranja turistične dejavnosti dru-
štev na območju Občine Ilirska Bistrica so aktivnosti, 
ki se izvajajo v letu 2015 in praviloma obsegajo nasle-
dnje vsebine:

– izvajanje promocijske aktivnosti lokalnega in šir-
šega pomena: predstavitev občine in društva na raznih 
sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini,

– izdajanje promocijskega materiala (zgibanke, 
razglednice, DVD-ji in podobno),

– akcije na področju ohranjanja kulturne in narav-
ne dediščine ter ljudskih običajev, urejanje in olepše-
vanje okolja ter oblikovanje turističnih produktov s po-
dročja rekreacijskih dejavnosti: urejanje in vzdrževanje 
kolesarskih, sprehajalnih in konjeniških poti, ipd.,

– organiziranje in izvedba turističnih prireditev lo-
kalnega in širšega pomena, čezmejno sodelovanje,

– šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene po-
speševanja turizma: organizacija delavnic, predavanj, 
izobraževanje članov,

– oblikovanje in trženje turističnih pro izvodov in 
turistične ponudbe kraja.

2. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem raz-
pisu:

Upravičenci do sredstev so društva, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– da so registrirana po Zakonu o društvih,
– da imajo sedež na območju Občine Ilirska Bi-

strica,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani 

članarini,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in 

organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktiv-
nosti na področju turizma,

– da izvajajo organizirano redno aktivnost.
3. Višina razpisanih sredstev: proračunska po-

stavka 4001424 Sofinanciranje turističnih društev, v vi-
šini 13.519,00 €.

4. Višina sofinanciranja: prijave na razpis bodo 
ovrednotene s točkami na podlagi meril, ki so navede-
na v razpisni dokumentaciji.

5. Obdobje za porabo sredstev: rok za realizacijo 
odobrenih aktivnosti je od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, 
rok za oddajo zadnjega zahtevka, finančnega in vse-
binskega poročila je ponedeljek, 9. november 2015, za 
odobrene aktivnosti, ki se bodo izvajale po 9. novem-
bru 2015, pa do ponedeljka, 11. januarja 2016.

6. Vsebina prijave
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec razpisne dokumentacije,
– program dela društva s finančnim predračunom 

in viri financiranja za vsako prijavljeno aktivnost po-
sebej,

– izpolnjen in podpisan osnutek pogodbe, ki je 
sestavni del razpisne dokumentacije,

– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev, ki je se-
stavni del razpisne dokumentacije,

– izjavo, da kopije priloženih dokumentov ustre-
zajo originalom,

– seznam članov društva, ki so poravnali članarino 
za tekoče leto.

Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne v spreje-
mni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 
6250 Ilirska Bistrica ali pridobi s spletne strani občine, 
http://www.ilirska-bistrica.si.

7. Rok in naslov za vložitev vloge
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele do 

vključno 16. 1. 2015, do 9. ure, osebno v sprejemno pi-
sarno Občine Ilirska Bistrica ali kot priporočena pošiljka 
na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 
6250 Ilirska Bistrica.

Vloge morajo biti oddane na obrazcu razpisne 
dokumentacije in poslane v zaprtih ovojnicah, opre-
mljene z nazivom in naslovom pošiljatelja in označene 
z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Turizem 2015«.

Upoštevane bodo pravočasne, pravilno opremlje-
ne in popolne vloge, ostale vloge bodo zavržene kot 
nepopolne.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sred-
stev sofinanciranja mora vsaka vloga izpolnjevati na-
slednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:

– pravilno in popolno izpolnjen obrazec razpisne 
dokumentacije,

– priložena obvezna dokazila in druge priloge 
k vlogi, ki jih zahteva javni razpis in razpisna doku-
mentacija,

– vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je 
določen v tej točki besedila javnega razpisa.

8. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala tri-članska komisija, ki jo 

imenuje župan.
O dodelitvi sredstev bo odločal župan Občine Ilir-

ska Bistrica. Sklep bodo prosilci prejeli predvidoma 
v roku 30 dni od odpiranja prijav. Občina Ilirska Bistrica 
izrecno opozarja prijavitelje, da bo pogodba o sofinan-
ciranju delovanja turističnih društev v Občini Ilirska 
Bistrica v letu 2015 sklenjena pod pogojem, da bodo 
zagotovljena ustrezna sredstva sofinanciranja v Odloku 
o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2015.

Občina Ilirska Bistrica kot naročnik ne prevze-
ma nobene odgovornosti v primeru nesprejetja Odloka 
o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2015 ali 
v primeru nezagotovitve ustreznih sredstev.

Predlagatelja nepopolne vloge komisija predvido-
ma v roku osem dni od odpiranja pisno pozove, da jo 
dopolni. Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema 
poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih predla-
gatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se zavržejo. 
Odpiranje vlog bo naslednji delovni dan po izteku roka 
za oddajo vlog. Odpiranje vlog ni javno.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo 
pri:

– Tanji Šajina, pisarna št. 1/III, po tel. 05/711-23-15 
ali po e-pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si in

– Tini Kocjan, pisarna št. 3/III, po tel. 05/711-23-10 
ali po e-pošti: tina.kocjan@ilirska-bistrica.si.

Občina Ilirska Bistrica

 Ob-4196/14

Na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega sklada 
malega gospodarstva Goriške (OKO, Uradne objave, 
št. 14/03) in Splošnih pogojev poslovanja Javnega 
sklada malega gospodarstva Goriške za gospodarstvo 
(spletna stran: www.jsmg-goriska.com) objavlja Javni 
sklad malega gospodarstva Goriške
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javni razpis
neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil  

za pospeševanje razvoja gospodarstva  
na območju Mestne občine Nova Gorica  

in občin Brda, Kanal, Miren - Kostanjevica,  
Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so neposredna dolgoročna investi-

cijska posojila za pospeševanje razvoja v mikro, malih in 
srednjih podjetjih na območju občin ustanoviteljic Javne-
ga sklada malega gospodarstva Goriške.

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za 
izvedbo novih projektov, ki omogočajo ohranjanje ob-
stoječih delovnih mest in odpiranje novih zaposlitev. 
Ugodni viri dolžniškega financiranja so namenjeni tudi 
izboljšanju tržnega položaja, prodoru na nove trge ter 
širitvi in obnovi dejavnosti.

Skupna višina razpisanih sredstev je 1.600.000 
EUR.

2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja 

podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki 
so posojilna sposobna in opravljajo gospodarsko dejav-
nost na območju vseh šestih občin ter ustrezajo kriteri-
jem za mikro, mala in srednja podjetja.

V okvir mikro, malih in srednjih podjetij po tem 
razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in 
manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne prese-
ga 50 milj. EUR in/ali bilančna vsoto, ki ne presega 43 
milj. EUR.

Podlagi za pridobitev podatkov o višini letnega pro-
meta in bilančne vsote sta bilanca stanja na dan 31.12. 
preteklega leta in izkaz poslovnega izida za preteklo leto.

Za podjetja ustanovljena v letu 2014 in kasneje ve-
lja, da se upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja in 
izkaza poslovnega izida, od dneva ustanovitve podjetja 
do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec 
oddaje vloge na Javni sklad.

Za izpolnjevanje pogoja vsaj 1 zaposlenega v pod-
jetju, se število zaposlenih preverja z izjavo o zaposle-
nih. Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za pol-
ni delovni čas, na zadnji dan preteklega meseca, glede 
na mesec oddaje vloge na Javni sklad.

Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposle-
na oseba tudi s.p., če je to njegova edina podlaga za 
zavarovanje in direktor enoosebne družbe z omejeno 
odgovornostjo, s pogodbo o poslovodenju, kolikor je ta 
direktor hkrati tudi lastnik te družbe.

Prijavitelji morajo imeti sedež podjetja in investicijo 
na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, 
Občine Kanal ob Soči, Občine Miren - Kostanjevica, 
Občine Renče - Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba.

Do pridobitve sredstev niso upravičena podjetja:
– ki delujejo v izločenih sektorjih: a) ribištvo in akva-

kultura; b) pridelava kmetijskih pro izvodov; c) predela-
va in trženje kmetijskih pro izvodov (samo v primerih, 
kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ozi-
roma količine pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih 
pro izvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje ter 
kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne pro izvajalce); d) cestno prometni 
sektor (kolikor gre za nabavo vozil ali delov vozil za ce-
stni prevoz tovora);

– za dejavnosti povezane z izvozom, če je pomoč 
neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpo-
stavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi 
tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– za pomoč, ki je pogojena s prednostno rabo do-
mačih pro izvodov pred uvoženimi;

– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete 
državne pomoči;

– ki so v težavah, po določbah Zakona o pomoči 
za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb 
v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2);

– imajo neporavnane davčne obveznosti do Repu-
blike Slovenije;

– ki nimajo v celoti izpolnjenih finančnih in drugih 
obveznosti do sklada;

– podjetja, ki so v več kot 25 % javni lasti;
– ki izkazujejo bilančno izgubo za preteklo leto;
– ne zagotavljajo zakonsko predpisane višine 

osnovnega kapitala (g.d.) oziroma izkazujejo terjatve 
do podjetnika (s.p.);

– za nakupe med povezanimi osebami (več kot 
50 % lastniški delež oziroma glasovalnih pravic ali so-
rodstveno razmerje) ali vlaganja v drugo pravno oziroma 
fizično osebo, pod netržnimi pogoji;

– prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva za 
isto investicijo.

Posojila sklada predstavljajo pomoč de mini-
mis, ki se dodeljuje na podlagi Uredbe komisije (ES) 
št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči 
de minimis (Uradni list EU L 352/1, z dne 24. 12. 2013) 
ter mnenja Ministrstva za finance o skladnosti sheme 
de minimis pomoči, št. priglasitve: M001-5628849-2014.

Višina pomoči de minimis
Skupna višina pomoči dodeljena »enotnemu podje-

tju« ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh pro-
računskih let (predhodni dve proračunski leti in tekoče 
proračunsko leto), ne glede na to iz katerih javnih virov 
(občina, država ali mednarodni viri) je dodeljena. Kolikor 
gre za »enotno podjetje«, ki deluje v cestno prometnem 
sektorju, dodeljena pomoč v obdobju treh proračunskih 
let ne sme presegati 100.000 EUR.

Za namene tega razpisa pojem »enotno podjetje« 
pomeni vsa podjetja, ki so med seboj povezana oziroma 
so najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničar-
jev ali družbenikov drugega podjetja,

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja,

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem ali določbe v družbeni pogodbi ali 
statutu,

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

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

Skupaj s pomočjo »de minimis« se v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški ne sme dodeliti še druga državna 
pomoč.

Pomoč je dodeljena z dnem izdaje odločbe. Prosi-
lec se lahko prijavi samo z eno vlogo.

2.2. Osnovni pogoji za pridobitev pomoči:
– ohranitev obstoječih delovnih mest – (po zaključ-

ku investicije se preverja uresničitev napovedi o zaposli-
tvah, v času od 1 do 3 leta, po realizaciji investicije; izho-
dišče je stanje zaposlenih ob prijavi iz »Izjave o zaposle-
nih«; termin za zaključek investicije oziroma predložitev 
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dokazil o namenski porabi posojila se opredeli v posojilni 
pogodbi.),

– zagotovljena likvidnost za dobo trajanja posojila in 
zaprta finančna konstrukcija za izvedbo projekta.

2.3. Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo 
posojila:

– Materialne investicije – stroški za:
– nakup opreme,
– gradnjo in/ali nakup poslovnega objekta,
– komunalno in infrastrukturno opremljanje ze-

mljišč za poslovno dejavnost,
– nakup zemljišč, v neposredni povezavi z na-

menom investicije iz 2. in 3 alinee tega odstavka (upravi-
čeni stroški za vlaganja v zemljišče lahko znašajo največ 
10 % vseh upravičenih stroškov);

– Nematerialne investicije (stroški za prenos tehno-
logije, v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja 
in nepatentiranega tehničnega znanja);

– Stroški za obratna sredstva, v neposredni pove-
zavi z materialno in/ali nematerialno investicijo, z vklju-
čenim davkom

– nakup materiala, surovin, blaga, plačilo sto-
ritev (upravičeni stroški za obratna sredstva ne smejo 
presegati 15 % vseh upravičenih stroškov).

Med upravičene stroške ne spada nakup prevoznih 
sredstev.

Stroški davka pri materialnih in nematerialnih inve-
sticijah niso upravičen strošek.

Stroški davka pri obratnih sredstvih so upravičen 
strošek.

2.4. Posojilni pogoji:
A. Posojila za obstoječa mikro, mala in srednja 

podjetja
Obstoječe mikro in malo podjetje je podjetje, ki je 

registrirano več kot 18 mesecev, do dneva vložitve vloge 
in izplačuje plačo vsaj 1 zaposlenemu.

Višina lastnih sredstev: prijavitelji morajo imeti med 
viri financiranja najmanj 25 % lastnih sredstev

Najvišja vrednost posojila: 100.000 EUR.
Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR.
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera 

je 0 %.
Odplačilna doba posojila:
– odplačilna doba 6 let, 1 leto moratorija (moratorij 

je vključen v odplačilno dobo) ali
– odplačilna doba 9 let, 1 leto moratorija (moratorij 

je vključen v odplačilno dobo).
Zavarovanje posojila: pri zavarovalnici, z bančno 

garancijo, z zastavo nepremičnine ali drugim ustreznim 
instrumentom zavarovanja oziroma kombinacijo le-teh, 
če nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev dolžnikovih 
obveznosti. Vrednost zastavljene nepremičnine ne sme 
biti nižja od 2× vrednosti odobrenega posojila.

Stroški: Javni sklad ne zaračunava stroškov odobri-
tve, vodenja ali predčasnega odplačila posojila; stroške 
zavarovanja posojila poravna posojilojemalec po tržni 
tarifi.

B. Posojila za mikro in mala podjetja s statusom 
začetnika

Podjetje s statusom začetnika je podjetje, ki ni re-
gistrirano več kot 18 mesecev, do dneva vložitve vloge 
in izplačuje plačo vsaj 1 zaposlenemu, vsaj zadnja dva 
meseca pred vložitvijo vloge.

Višina lastnih sredstev: prijavitelji morajo imeti med 
viri financiranja najmanj 25 % lastnih sredstev.

Najvišja vrednost posojila: 20.000 EUR.
Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR.
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera 

je 0 %.

Odplačilna doba posojila: odplačilna doba 6 let, 
1 leto moratorija (moratorij je vključen v odplačilno 
dobo).

Zavarovanje posojila: pri zavarovalnici, z bančno 
garancijo, zastavo nepremičnine ali drugim ustreznim 
instrumentom zavarovanja oziroma kombinacijo le-teh, 
če nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev dolžnikovih 
obveznosti. Vrednost zastavljene nepremičnine ne sme 
biti nižja od 2x vrednosti odobrenega posojila.

Stroški: Javni sklad ne zaračunava stroškov odobri-
tve, vodenja ali predčasnega odplačila posojila; stroške 
zavarovanja poravna posojilojemalec po tržni tarifi.

2.5. Pogoji koriščenja posojila
Koriščenje posojila je možno po podpisu posojilne 

pogodbe in ureditvi zavarovanja. Sredstva se pravilo-
ma nakažejo na transakcijski račun posojilojemalca, za 
namen oziroma upravičene stroške, navedene v vlogi 
prispeli na razpis. Upoštevajo se vsi upravičeni stroški, 
nastali od 1. 1. 2014. Rok za zaključek investicije oziro-
ma predložitev dokazil o namenski porabi posojila je od-
visen od narave projekta in se določi v posojilni pogodbi.

Posojilo se ne odobri za refundacijo dolgoročnega 
bančnega kredita ali leasinga.

3. Merila za izbor končnih prejemnikov
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale 

pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom jav-
nega razpisa bo ocenila komisija za dodelitev sredstev, 
na osnovi meril.

Merila za ocenjevanje vloge so:
– Kvantitativna (projekcija zaposlitev v času od 1 

do 3 let po realizaciji investicije, lastna udeležba, vrsta 
investicije, vpliv na okolje, neposredna prodaja izven 
trga RS, tržna naravnanost, status podjetja).

– Analiza finančnega položaja podjetja (finančno 
ravnotežje, finančna moč, finančno posredniški položaj, 
plačilna sposobnost: dolgoročna, kratkoročna).

– Kvalitativna (ocena na podlagi vloge/poslovnega 
načrta, ki prikazuje ekonomsko upravičenosti investicije, 
glede na situacijo na trgu ter realnost izvedbe projekta, 
upoštevaje finančni položaj podjetja. Komisija lahko pri 
končni odločitvi upošteva tudi dodatne elemente, kot so 
npr. osebna predstavitev prijavitelja in/ali ogled podje-
tja/investicije.

– Zavarovanje (stvarno in realno zavarovanje glede 
na višino posojila).

Natančno razdelana merila s točkovnikom, so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

Vloga, ki je iz kvantitavne ocene(A) prejela 40 ali 
več točk od 90, preide v analizo finančnega položaja 
podjetja(B) in kvalitativno ocenjevanje(C). V primeru, da 
je vloga prejela manj kot 40 točk iz kvantitativne anali-
ze, takoj pridobi negativno mnenje in ne more pridobiti 
posojila javnega sklada. Na podlagi analize finančnega 
položaja podjetje pridobi podporno bonitetno oceno od 
S.BON 1 do S.BON 10d, kjer je S.BON 1 najboljša in 
S.BON 10d najslabša bonitetna ocena. Analiza finanč-
nega položaja se smiselno upošteva v kvalitativni oce-
ni. Na podlagi opravljene kvalitativne analize (ocena 
ekonomske upravičenosti, glede na tržišče in realnost 
izvedbe), vloga pridobi pozitivno ali negativno mnenje.

Komisija za dodelitev sredstev si pridržuje pravico, 
da vloge prijaviteljev, katerih bonitetna ocena ne izka-
zuje zmožnosti vsaj povprečnega poravnavanja poso-
jila zavrne, ne glede na število dobljenih točk v okviru 
kvantitativne analize.

V primeru, da sredstva ne zadoščajo za vse obde-
lane vloge s pozitivnim mnenjem, se dodelijo sredstva 
tistim vlogam, ki dosežejo več točk po kvantitativnih 
merilih.
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4. Vsebina vloge za neposredno posojilo
Prijavitelji predložijo:

1. Prijavni obrazec za podjetniške investicije.
2. Poslovni načrt oziroma investicijski program 

(samo za investicije nad 25.000 EUR).
3. Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida in Izkaz 

bilančnega dobička/izgube za preteklo leto, oddano na 
AJPES. Podjetja ustanovljena v letu 2014 oziroma ka-
sneje predložijo računovodske izkaze za obdobje, od 
dneva ustanovitve podjetja do zadnjega dne preteklega 
meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.

4. Bonitetna dokazila (datum izdaje bonitetnega 
dokazila ne sme biti starejši od 60 dni, glede na datum 
oddaje vloge in mora biti skladen z zadnjimi objavljenimi 
računovodskimi izkazi – AJPES)

a. S.BON – 1 – gospodarske družbe, samostojni 
podjetniki,

b. S.BON – 2 – gospodarske družbe, samostojni 
podjetniki, s statusom začetnika, pri katerih še ni nasto-
pila obveznost oddaje letnega poročila Ajpes-u.

5. Potrdilo FURS oziroma davčnega urada o pla-
čanih davkih, ki ni starejše od 30 dni.

6. Popisni list prejetih posojil, potrjen s strani 
banke/leasingodajalca.

7. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih, na zadnji 
dan preteklega meseca, glede na mesec prijave, podpi-
sana s strani odgovorne osebe.

8. Podjetja s statusom začetnika: Potrdilo o izpla-
čevanju plač za zadnja dva meseca z dokazili o nakazi-
lih (za dokazilo o izplačevanju plač je potrebno predložiti 
obračune plač za zadnja 2 meseca ter potrdila o izpla-
čilu plač/plače in vseh davkov in prispevkov iz naslova 
plač. Za s.p. in enoosebne družbe je za doseganje tega 
pogoja potrebno predložiti obračune in potrdila o plačilu 
prispevkov za navedeno obdobje).

9. Dokazilo Gurs-a o vrednosti nepremičnine, ki 
bo predmet zastave in/ali kupoprodajna pogodbo in/ali 
cenitev nepremičnine (oddajo samo prijavitelji, ki bodo 
urejali zavarovanje posojila z zastavo nepremičnine).

10. Dokazila glede na vrsto investicije:
– nakup opreme – pred(račun) ali kupoprodajna 

(pred)pogodba,
– nakup zemljišča – lokacijska informacija in ku-

poprodajna (pred)pogodba,
– komunalno opremljanje zemljišča – lokacijska 

informacija in (pred)račun oziroma (pred)pogodba,
– gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov – 

lokacijska informacija oziroma gradbeno dovoljenje ter 

(pred)račun investicije oziroma (pred)pogodba z izva-
jalcem gradb. del,

– nakup patenta, licence in drugih pravic – kupo-
prodajna (pred)pogodba,

– obratna sredstva – (pred)račun, (pred)pogod-
ba.

Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od 
št. 1 do št. 10.

Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno 
dokumentacijo in pojasnila ter opravi ogled v prostorih 
prosilca/investitorja.

5. Rok za prijavo in odločanje
Rok za prijavo je odprt, od dneva objave razpisa do 

dneva skupne odobritve sredstev, v razpisanem obsegu 
oziroma najkasneje do vključno 31. 10. 2015. V primeru, 
da bodo sredstva porabljena pred 31. 10. 2015, bo Javni 
sklad objavil zaprtje razpisa na svoji spletni strani. Vlo-
ge, ki bodo prispele po 31. 10. 2015 ali po objavi zaprtja 
razpisa, se kot prepozne zavržejo.

Roki za prijavo so: 31. 1. 2015, 31. 3. 2015, 31. 5. 
2015, 31. 8. 2015, 31. 10. 2015

Odpiranje vlog se bo izvedlo v roku 3 delovnih dni, 
od navedenega datuma za prijavo.

Merilo za pravočasno prispelo vlogo do roka prija-
ve, je poštni žig odtisnjen na ovojnici; v primeru osebne 
izročitve pa datum vpisan na ovojnici pošiljke.

Komisija bo obravnavala vse popolne in ustrezne 
vloge in podala predlog upravi v odločanje. Uprava bo 
sprejela odločitev najkasneje v 60 dneh, od posame-
znega roka za prijavo. Vlagatelji, katerih vloge ne bodo 
popolne, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo 
v roku dopolnjene (največ 5 dni), se zavržejo.

Rezultati razpisa so informacija javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletnem naslovu.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na skladu in 
spletnem naslovu: www.jsmg-goriska.com.

Informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo pro-
silci na sedežu sklada ali po telefonu 05/33-50-173, 
05/33-50-105, 05/33-50-158.

Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov: Javni 
sklad malega gospodarstva Goriške, Trg E. Kardelja 1, 
5000 Nova Gorica s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis 
neposrednih posojil 2014 – podjetniške investicije« ali 
osebno oddajte v glavno pisarno Mestne občine Nova 
Gorica, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, soba št. 36/I. 
nadstr.

Javni sklad malega gospodarstva Goriške 
 Nova Gorica
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Št. 47803-0026/2014-4 Ob-4191/14

Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica, 
na podlagi 8. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, 
št. 188/14) in sklepa 30. seje Občinskega sveta Obči-
ne Radovljica z dne 18. 6. 2014 ter v skladu z Uredbo 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) 
objavlja

1. javno dražbo
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: 
Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica, 
tel. 04/537-23-00, faks 04/531-46-84.

2. Predmet javne dražbe je nepremičnina, del se-
danje parcele št. 624/8, k.o. 2156 – Radovljica, po 
parcelaciji in pravnomočni odločbi Geodetske uprave 
z novo številko 624/20, k.o. 2156 – Radovljica, pozidano 
zemljišče, v izmeri 408 m2.

Izklicna cena predmetne nepremičnine znaša 
50.000,00€ brez 2 % davka na promet nepremičnin.

Najnižji znesek višanja je 300 €.
3. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 15 dneh po notarski ove-

ritvi prodajne pogodbe, na podračun Občine Radovljica: 
01302-0100007805, sklic: 99.

Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistve-
na sestavina prodajne pogodbe.

Po plačilu celotne kupnine se opravi zemljiško-
knjižni prenos.

4. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba za prodajo nepremičnine bo potekala 

v četrtek, 8. 1. 2015, ob 10. uri, v mali sejni dvorani Ob-
čine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.

Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati var-
ščino v višini 10 % izklicne cene nepremičnine. Varščina 
mora biti nakazana najkasneje do 6. 1. 2015, do 11. ure, 
na podračun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805, 
sklic: 00.

Pred pričetkom javne dražbe se mora dražitelj izka-
zati s potrdilom o plačilu varščine.

Plačana varščina bo uspelemu dražitelju vračunana 
v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti 
v roku 15 dni od dneva dražbe.

5. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične 

osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije 
lahko postanejo lastniki nepremičnine.

Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe komisi-
ji predložiti:

– izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali iz sodne-
ga registra (pravne osebe) oziroma fotokopijo osebnega 
dokumenta in davčno številko (fizične osebe),

– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da prav-
na ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti 
drugo pravno ali fizično osebo,

– dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno 
številko računa za primer vračila varščine.

Pooblaščenci morajo pred pričetkom dražbe predlo-
žiti pisno pooblastilo.

6. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim ponudni-
kom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 dni 

po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe 
v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, 
Občina Radovljica zadrži njegovo varščino.

7. Drugi pogoji
Nepremičnina se prodaja v celoti po načelu vide-

no-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva: 
davek na promet nepremičnin, stroške overitve pogodbe 
in stroške vpisa v zemljiško knjigo, plača kupec.

Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neu-
spešno ponovi isto najvišjo ponujeno ceno.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče po-
dati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.

Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpola-
ganja in upravljanja z nepremičnim premoženjem Ob-
čine Radovljica bo dražbo izvedla v skladu z Uredbo 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti.

8. Informacije: vsa dodatna pojasnila o nepre-
mičnini in ostale informacije interesenti dobijo na 
Občini Radovljica, kontaktna oseba Marinka Šemrl, 
tel. 04/537-23-46, v delovnih dneh od 11. do 12. ure.

9. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postop-
kov razpolaganja in upravljanja z nepremičnim premo-
ženjem Občine Radovljica s soglasjem župana lahko 
postopek do sklenitve pravnega posla ustavi brez obra-
zložitve in odškodninske odgovornosti.

Občina Radovljica

Št. 379-0003/2014-2 Ob-4199/14

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 
9000 Murska Sobota, objavlja na podlagi Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14) in 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 
in 10/14)

javno dražbo
za oddajo premičnine v najem

I.
Predmet javne dražbe je oddaja v najem 37 se-

dežnega avtobusa znamke IVECO BUS, tip Crossway 
Low Entry, motor Iveco Tector 7, leto pro izvodnje 2014, 
izključno za namen izvajanja primestnega in mestne-
ga avtobusnega prometa na območju Mestne občine 
Murska Sobota, za obdobje 1 leta, po izklicni mesečni 
najemnini 2.082,00 EUR, ki ne vključuje DDV.

II.
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in prav-

ne osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slo-
venije lahko postanejo najemniki premičnine ter pred 
začetkom javne dražbe predložijo komisiji naslednje 
dokumente:

– fotokopijo osebnega dokumenta in davčno števil-
ko za fizične osebe, izpisek iz ustrezne evidence AJPES 
ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne 
sme biti starejši od 30 dni,

– potrdilo o plačilu varščine v višini izklicne meseč-
ne najemnine, vplačane na transakcijski račun Mestne 
občine Murska Sobota štev. 01280-0100011405, z na-
vedbo »Plačilo varščine za javno dražbo premičnine«,

Javne dražbe
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– fotokopijo dokumenta – licence za prevoz potni-
kov v cestnem prometu, pridobljeno na podlagi Zakona 
o prevozih v cestnem prometu,

– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb mora-
jo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni 
dražbi.

2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj viša naje-
mnino je 100 EUR.

3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo ponudil naj-
višjo mesečno najemnino za premičnino, ki je predmet 
dražbe. Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna 
dražba neuspešna.

4. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh po javni 
dražbi skleniti najemno pogodbo. Obratovalne stroške, 
stroške rednega vzdrževanja in stroške zavarovanja 
premičnine krije najemnik.

5. Vplačana varščina se najemniku poračuna z na-
jemnino, neuspelemu dražitelju pa vrne brezobrestno 
v 8 dneh po izvedeni dražbi. V primeru, da dražitelj, ki bo 
vplačal varščino ne bo pristopil k javni dražbi ali uspeli 
dražitelj odstopi od pridobitve premičnine v najem in ne 
sklene najemne pogodbe, zapade vplačana varščina 
v korist Mestne občine Murska Sobota.

6. Mestna občina Murska Sobota lahko na podlagi 
tega razpisa postopek oddaje premičnine v najem ustavi 
do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odško-
dninske odgovornosti.

7. Javna dražba bo v ponedeljek, 5. 1. 2015 ob 
12. uri v sejni sobi urada župana Mestne občine Mur-
ska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. 
nadstropje). Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu 
z določili Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13 in 10/14).

8. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o premičnini 
lahko dobijo interesenti na Mestni občini Murska Sobota, 
Kardoševa 2, vhod III., 2. nadstropje, soba št. 23 ali po 
tel. 02/525-16-24.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 478-7/2014-4 Ob-4208/14

Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk, na 
podlagi 9. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list 
RS, št. 66/10), 21. člena Zakon o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10 in 75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11), Letnega načrta razpolaganja 
s stvarnim nepremičnim premoženjem za leto 2014, ki 
ga je sprejel Občinski svet Občine Žužemberk, na svoji 
27. seji, dne 10. 4. 2014, objavlja

ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Žužemberk

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Obči-
na Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk.

2. Opis predmeta prodaje:
2.1. Predmet javne dražbe so nepremičnine parc. 

št. 1425/0, k.o. 1439 – Hinje (ID4628641), v izme-
ri 2687 m2, parc. št. 1423/0, k.o. 1439 – Hinje (ID 
1102379), v izmeri 2608 m2, parc. št. 1421/0, k.o. – Hi-
nje (ID3453601), v izmeri 3417 m2 in parc. št. *128/0, 
k.o. 1439 – Hinje (ID 4628644), v izmeri 563 m2, 
ki predstavljajo zaokroženo posest, in sicer stanovanj-
sko hišo, gospodarsko poslopje – hlev, objekt za spra-
vilo pridelka in kozolec ter kmetijska zemljišča. Objekti 
so prazni in se nahajajo v naselju Pleš, ki leži v za-
hodnem delu Suhe Krajine ob cesti Hinje – Prevole. 

Stanovanjski objekt je enodružinska stanovanjska hiša, 
ki je bila po razpoložljivih podatkih zgrajena leta 1800, 
hiša je bila dograjena po II. svetovni vojni. Objekt je 
podkleten, z dvoriščne strani sta k njemu prislonjena še 
lesen svinjak in stranišče. Hlev je zidan iz kamna, leto 
gradnje 1800, k njemu je prislonjena še lesena nad-
strešnica za krmo. Objekt za spravilo pridelka je manjši 
objekt iz kamna, leto gradnje 1800. Kozolec je lesena 
dvokapnica pokrit z zareznikom. Kozolec je zgrajen iz 
2x3 lesenih stebrov, čelna stran je obita z lesom. Stav-
bišče kmetijskega objekta nima cestnega dostopa in ni 
komunalno opremljeno.

2.2. Del nepremičnine parc. št. 1421/0, k.o. – Hinje 
(ID3453601) in nepremičnini parc. št. 1425/0, k.o. 1439 
– Hinje (ID4628641) in parc. št. 1423/0, k.o. 1439 – Hi-
nje (ID 1102379) po namenski rabi spadajo v območje 
najboljših kmetijskih zemljišč.

2.3. Na nepremičninah – delu parc. št. 1421/0, 
k.o. – Hinje (ID3453601), parc. št. 1425/0, k.o. 1439 – 
Hinje (ID4628641) in parc. št. 1423/0, k.o. 1439 – Hinje 
(ID 1102379), obstaja možnost uveljavljanja predkupne 
pravice v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih ze-
mljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno 
besedilo in 58/12; v nadaljevanju: ZKZ).

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu vide-

no – kupljeno.
4. Izklicna cena nepremičnine in najnižji znesek 

višanja
4.1. Izklicna cena znaša 29.548,71 EUR. Najnižji 

znesek višanja je 300,00 EUR.
4.2. Davek na promet nepremičnin po stopnji 2 % 

za pozidano stavbno zemljišče in kmetijsko zemljišče 
oziroma morebitni DDV ni vključen v ceno in prav tako 
bremeni kupca.

5. Način in rok plačila kupnine
5.1. Kupnina se plača v 8 dneh po izstavitvi računa, 

ki ga prodajalec izstavi kupcu nemudoma po pravno-
močnosti odločbe Upravne enote Novo mesto o odobri-
tvi pravnega posla.

5.2. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bi-
stvena sestavina pogodbe. Vpis lastninske pravice v ze-
mljiško knjigo bo možen na podlagi zemljiško knjižnega 
dovolila, ki ga bo prodajalec izdal po prejemu celotne 
kupnine.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na Občini Žužemberk, 

Grajski trg 26, Žužemberk, v sejni sobi v I. nadstropju, 
dne 30. 12. 2014, z začetkom ob 9. uri.

7. Višina varščine
7.1. Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10 % 

izhodiščne cene nepremičnin v višini 2.954,87 EUR. 
Varščino je potrebno nakazati na transakcijski račun 
Občine Žužemberk, št. 01393-0100015568, obvezno 
navesti namen nakazila: »Javno dražba – kmetija na 
Plešu«.

7.2. Plačana varščina bo uspelemu dražitelju vraču-
nana v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez 
obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Draži-
teljem, ki plačajo varščino a ne pristopijo k javni dražbi, 
se varščina zadrži.

7.3.V primeru, da bo ponudbo za prodajo nepre-
mičnin – dela parc. št. 1421/0, k.o. – Hinje (ID3453601), 
parc. št. 1425/0, k.o. 1439 – Hinje (ID4628641) in parc. 
št. 1423/0, k.o. 1439 – Hinje (ID 1102379), v času njene 
objave na oglasni deski oziroma spletni strani Uprave 
enote Novo mesto, sprejel kateri od predkupnih upra-
vičencev po 23. členu ZKZ, bo varščina brezobrestno 
vrnjena tudi uspelemu dražitelju v roku 15 dni od prav-
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nomočnosti odločbe Upravne enote Novo mesto o odo-
britvi pravnega posla.

7.4. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača ku-
pnine, se njegova varščina zadrži.

8. Podrobnejši pogoji ponovne javne dražbe in 
ogled predmetov javne dražbe

8.1. Nepremičnine se prodajajo kot zaokrožena ce-
lota.

8.2. V skladu s 20. členom ZKZ bo po opravljeni 
javni dražbi ponudba za prodajo navedenih nepremičnin 
30 dni objavljena na oglasni deski in spletni strani Upra-
ve enote Novo mesto. Uspeli dražitelj je po opravljeni 
javni dražbi in javni objavi ponudbe za prodajo zavezan 
podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe Občine Žužem-
berk, katere en izvod pošlje priporočeno s povratnico 
oziroma osebno dostavi na Občino Žužemberk, Grajski 
trg 33, 8360 Žužemberk, en izvod pa pošlje priporoče-
no s povratnico ali osebno dostavi Upravni enoti Novo 
mesto, Defranceschijeva 1, 8000 Novo mesto, v naspro-
tnem primeru se njegova varščina zadrži.

V primeru, da bo pisno izjavo o sprejemu ponudbe 
sprejel kateri od predkupnih upravičencev po 23. čle-
nu ZKZ, bo slednji pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe 
imel prednost.

8.3. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem 
dogovoru.

8.4. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom ne-
premičnin ter morebitne podrobnejše podatke v zvezi 
s prijavo in izvedbo javne dražbe se lahko pokliče na 
tel. 07/388-51-80 ali 07/388-51-93.

9. Opozorilo: župan lahko ob sklenitvi pravnega po-
sla postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražitelju 
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem 
razpisne dokumentacije.

10. Drugi pogoji za udeležbo na ponovni javni draž-
bi

10.1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in 
fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike 
Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin.

10.2. Dražitelji morajo najkasneje do 29. 12. 2014, 
do 12. ure, v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, javna 
dražba – Kmetije na Plešu« na naslov Občine Žužem-
berk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, priporočeno po 
pošti ali osebno v tajništvu oddati:

– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– izpisek iz sodnega registra (prave osebe) oziroma 

druge ustrezne evidence (s.p.), star največ 30 dni,
– potrdilo o plačani varščini s priloženo celotno šte-

vilko TRR za primer vračila varščine, davčno oziroma ID 
št. za DDV in telefonsko številko,

– zastopniki fizičnih in pravnih oseb morajo priložiti 
overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi,

– dokazilo o plačilu varščine iz katerega je zraven 
plačila razviden predmet nakupa ter priložena celotna 
številka transakcijskega računa in ime banke v primeru 
vračila varščine.

11. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali gornjih pogojev, 
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz 
postopka.

12. Kupoprodajna pogodba bo sklenjena z uspelim 
dražiteljem oziroma morebitnim predkupnim upravičen-
cem po 23. členu ZKZ, najkasneje v 15 dneh po preje-
mu obvestila Uprave enote Novo mesto o tem, kdo od 
navedenih je sprejel ponudbo.

13. Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pra-
vice (notarske overitve pogodbe, vpis v zemljiško knjigo, 
upravne takse in drugo) plača kupec.

Občina Žužemberk
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 Ob-4192/14

Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja Log, 
d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem, na 
podlagi 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja 
Javno komunalno podjetje Log, d.o.o. (Uradni list RS, 
št. 72/13) objavlja javni razpis za prosto delovno mesto

direktor/ica Javnega komunalnega podjetja Log, 
d.o.o.

Kraj opravljanja delovnega mesta je v kraju Ravne 
na Koroškem, na naslovu Dobja vas 187, Ravne na Ko-
roškem, kjer so uradni prostori Javnega komunalnega 
podjetja LOG (v nadaljevanju: JKP LOG) oziroma v dru-
gih uradnih prostorih, kjer opravlja svoje naloge JKP 
LOG ter po potrebi na terenu.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Naloge delovnega mesta:
– vodi poslovanje in delo javnega podjetja;
– zastopa javno podjetje;
– organizira in vodi javno podjetje;
– skrbi za pravočasno, zakonito in učinkovito izva-

janje nalog;
– pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine in nad-

zornega sveta;
– pripravlja pogodbe in druge akte;
– izvršuje sklepe nadzornega sveta in skupščine;
– opravlja druge naloge po navodilih skupščine, 

nadzornega sveta ali ustanoviteljev.
Kandidati morajo poleg splošnih zakonskih pogojev 

izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da imajo najmanj izobrazbo stopnje VI/1 tehnične, 

ekonomske, organizacijske ali pravne usmeritve;
– da imajo najmanj pet let delovnih izkušenj na vod-

stvenih delih in nalogah;
– da imajo organizacijske, strokovne in druge spo-

sobnosti;
– poznavanje uradnega jezika.
Za direktorja ne more biti imenovana oseba, ki
– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega 

dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in 
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premože-
nje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba 
ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od 
pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni za-
pora;

– ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravlja-
nja poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali

– je bila kot član organa vodenja ali nadzora druž-
be, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravno-
močno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skla-
du z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje 
podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti 
po pravnomočnosti sodbe.

Kandidati morajo k prijavi na razpis priložiti:
1. krajši življenjepis ter da se navede poleg formal-

ne izobrazbe tudi druga znanja in veščine, iz katerih je 
razvidno, da ima kandidat organizacijske, strokovne in 
druge sposobnosti;

2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede strokovne 
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer 

izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila prido-
bljena;

3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izku-
šenj na vodstvenih delih in nalogah (obvezno nave-
sti: obdobje,v katerem je kandidat opravljal posamezna 
dela, kje jih je opravljal, kandidat naj natančno opiše 
kakšno vrsto dela je opravljal, stopnjo zahtevnosti del 
ter kakšen naziv je imel);

4. izjavo o znanju uradnega jezika;
5. program dela in razvojno vizijo delovanja Jav-

nega komunalnega podjetja Log, d.o.o., v naslednjih 
štirih letih;

6. izjave kandidata da:
– ni bil pravnomočno obsojen, zaradi kaznivega 

dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in 
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premože-
nje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine;

– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opra-
vljanja poklica;

– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, 
nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno 
obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z do-
ločbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, 
o odškodninski odgovornosti.

7. Izjavo, da dovoljuje JKP LOG pridobitev podat-
kov iz uradnih evidenc za namen tega razpisa. V prime-
ru, da kandidat s tem ne soglaša, bo moral sam predlo-
žiti ustrezna dokazila.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno raz-
merje za določen čas – 4- letni mandat, za polni delovni 
čas.

Kandidati morajo svojo vlogo skupaj z dokazili 
o izpolnjevanju pogojev posredovati v zaprti kuverti na 
naslov: Javno komunalno podjetje Log, d.o.o., Dobja 
vas 187, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom: Ne od-
piraj - Prijava na razpis za direktorja JKP Log, d.o.o.«, 
in sicer v roku 15 dni. Rok za oddajo prijave prične 
teči naslednji dan po zadnji objavi. Razpis se objavi 
na Zavodu za zaposlovanje, na spletnih straneh JKP 
Log, d.o.o., http://www.jkp-log.si/, v Uradnem listu RS 
in časopisu Večer.

Nepravočasne ali nepopolne prijave, iz katerih ni 
mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje razpisne pogo-
je ali ne bodo imele vseh zahtevanih prilog, se ne bodo 
uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi 
s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo 
razpisne pogoje.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po 
opravljenem izboru.

Vse informacije o izvedbi javnega razpisa se lahko 
pridobijo na Javnem komunalnem podjetju Log, d.o.o., 
Dobja vas 187, Ravne na Koroškem, odgovorna oseba: 
Maja Blatnik Gorenšek, tel. 02/870-57-44, vsak dan med 
8. in 10. uro oziroma po e-pošti: maja@jkp-log.si.

Nadzorni svet  
Javnega komunalnega podjetja Log, d.o.o.

 Ob-4200/14

V skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni 
list RS, št. 12/91 in 8/96) Svet zavoda Glasbene šole 

Razpisi delovnih mest
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Sevnica, Cesta na grad 22, 8290 Sevnica, razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 28. 4. 2014.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-

nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku), pošljite v 8 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda GŠ Sevnica, Cesta na 
grad 22, 8290 Sevnica, z oznako »Prijava na razpis za 
ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Glasbene šole Sevnica

Št. 900-2/2011 Ob-4227/14

Svet Centra za socialno delo Ravne na Koroškem 
razpisuje, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US: U-I-104/92, 
8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/94, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, (23/07 – popr., 
41/07 – popr.), 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – 
ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), 37. in 38. člena 
Statuta Centra za socialno delo Ravne na Koroškem 

ter sklepa 10. seje sveta z dne 11. 12. 2014, prosto 
delovno mesto

direktorja/direktorice Centra za socialno delo 
Ravne na Koroškem.

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg 
splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še 
naslednje pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona 
o socialnem varstvu:

– Visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 
69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delov-
nih izkušenj,

ali
– Višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona 

o socialnem varstvu in ima dvajset let delovnih izkušenj, 
od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delov-
nih mestih na področju socialnega varstva,

– Strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– Program za vodenje socialno varstvenega zavo-

da, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju 
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če 
nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opra-
viti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog 
direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha.

Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandi-
dati priložiti še življenjepis ter pisno predstaviti program 
dela oziroma vizijo dela Centra za socialno delo Ravne 
na Koroškem.

Mandat direktorja traja pet let. Z imenovanim se 
sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja 
mandata.

Rok za prijavo na razpis je 8 dni od objave razpisa.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj 

kandidati pošljejo na naslov: Center za socialno delo 
Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne 
na Koroškem, z oznako »Razpis za direktorja/ico – Ne 
odpiraj«.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni po 
končanem izbirnem postopku.

Svet Centra za socialno delo  
Ravne na Koroškem
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Št. 478-221/2014-1-41/31 Ob-4197/14

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, 
v skladu z 29. členom Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13) in 35. členom Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 
10/14) objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine

I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Me-
stna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, mat. številka: 
5874653, ID št. za DDV: SI55789935.

Postopek javnega zbiranja ponudb vodi Komisija 
za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s stvar-
nim in finančnim premoženjem Mestne občine Kranj, 
imenovana s sklepom župana št. 024-1/2014-2-(41/24), 
z dne 11. 3. 2014.

II. Predmet oddaje: predmet oddaje je poslovni 
prostor na naslovu Poštna ulica 3, v Kranju, v izmeri 
47,20 m2.

III. Izhodiščna najemnina za oddajo nepremičnine
Izhodiščna mesečna najemnina se določi na pod-

lagi veljavnega cenika najema poslovnih prostorov, 
št. 032-14/2013, z dne 15. 5. 2014, ki je kot sestavni 
del priloga tega javnega zbiranja ponudb, primer: sto-
ritvene in obrtne delavnice (skupina C) x Lokacija 4 = 
1,72 EUR/m2 = 80,84 EUR.

IV. Pogoji za sodelovanje v postopku javnega zbi-
ranja ponudb

a) Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo 
pravne osebe s sedežem v RS ali drugi državi članici 
EU, fizične osebe, ki so državljani RS oziroma druge 
države članice EU in samostojni podjetniki posamezniki 
s sedežem v RS oziroma drugi državi članici EU ter tujci, 
ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratifici-
ra Državni zbor RS in ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev 
lastninske pravice na območju RS.

b) Ponudniki morajo oddati popolno in zavezujočo 
ponudbo z vsemi prilogami priporočeno po pošti v zaprti 
ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za najem ne-
premičnine« na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski 
trg 1, 4000 Kranj do vključno 12. 1. 2014. V primeru, da 
ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, 
je pristojna komisija ne bo upoštevala.

c) Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– pravne osebe: dokazilo o registraciji, ki vključuje 

matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše 
od 30 dni,

– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu (lahko foto-
kopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni 
podjetnik pa priglasitveni list DURS-a,

– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samo-
stojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju 
ali likvidacijskemu postopku, ki ni starejše od 30 dni,

– potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba 
ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in 
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi,

– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima pravna ose-
ba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba poravna-

ne vse obveznosti do Mestne občine Kranj (za katerega 
zaprosi najkasneje do dne 7. 1. 2015 na Uradu za finan-
ce Mestne občine Kranj, kontakt 04/237-31-79),

– davčno številko in številko računa pravne osebe, 
samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z na-
vedbo imena in naslova banke ali druge finančne usta-
nove – za vračilo vplačane varščine,

– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik 
oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javnega 
zbiranja ponudb in osnutkom pogodbe,

– ponujeno najemnino, ki ne sme biti nižja od izho-
diščne najemnine,

– natančen opis dejavnosti in način opravljanja de-
javnosti, ki bi jo ponudnik opravljal v poslovnem pro-
storu,

– izjavo o vezanosti na dano ponudbo najmanj do 
sklenitve pogodbe,

– potrdilo o nakazilu varščine,
– seznam dokumentov oziroma potrdil iz te točke 

javnega zbiranja ponudb.
V. Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika
Med prispelimi ponudbami, ki izpolnjujejo pogoje je 

izbran tisti ponudnik, ki doseže najvišje število točk po 
naslednjih merilih:

1. ekonomska oživitev Starega Kranja
Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je dejav-

nost, ki bo pomenila ekonomsko oživitev starega Kranja.
a) državni organi, krajevne skupnosti, društva in 

humanitarne organizacije, politične stranke, razstavni 
saloni, zdravstveno in socialno varstvo ter varstvo mladi-
ne, varovanje kulturnih dobrin, javne svetovalne službe, 
izobraževanje in raziskovalne dejavnosti, skladiščenja, 
trgovina z neživili, pisarniške dejavnosti, storitve infra-
strukturnih sistemov, turistične in prevozniške dejav-
nosti, komisionarske, posredniške dejavnosti, gostinski 
lokali, hoteli, igralnice – 0 točk;

b) dejavnosti, ki prispevajo k ekonomskemu oživlja-
nju mestnega jedra – specializirane trgovine osnovne 
oskrbe na drobno, trgovina z živili, živilska obrt, kultur-
ne, umetniške, športne, izobraževalne in raziskovalne 
dejavnosti – do 30 točk;

c) dejavnosti, ki bistveno prispevajo k ekonomske-
mu oživljanju mestnega jedra – storitvene in obrtne de-
lavnice, osebne storitve, servisne delavnice, fotoateljeji, 
tiskarstvo, založništvo, fotokopiranje, fine obrti plemeni-
tih kovin, profitne zdravstvene dejavnosti, pro izvodne 
dejavnosti, intelektualne storitve, zavarovalnice, borzne 
hiše, finančni servis, marketing in informacijski servisi, 
servisi za osebno porabo in investicije – do 50 točk.

2. višina najemnine
Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je višina 

najemnine izražena v EUR. Ponudnik, ki bo ponudil 
najvišjo najemnino, bo dobil 20 točk, ostali ponudniki pa 
število točk po sledeči formuli:

A=(x/y) x 20
A=število točk za merilo višina kupnine
x= višina najemnine posameznega ponudnika
y = najvišja višina najemnine
Ponujena najemnina mora biti najmanj v višini izho-

diščne najemnine, ki se glede na nameravano dejavnost 
izračuna na podlagi veljavnega cenika.

Druge objave
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3. starost podjetja
Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je starost 

podjetja.
a) do 3 let – 5 točk
b) do 5 let – 10 točk
c) do 7 let – 15 točk
d) do 10 let- 20 točk
e) 10 in več let – 30 točk
VI. Pogoji oddaje
a) Nepremičnina se oddaja po načelu »videno – 

oddano«.
b) Varščina: ponudnik je dolžan plačati varščino 

za resnost ponudbe v višini 3 izhodiščnih najemnin na 
podračun enotnega zakladniškega računa Mestne obči-
ne Kranj, številka 01252-0100006472, sklic na številko 
odobritve 18 75515-2010003-48122013 Mestne občine 
Kranj, z navedbo »Plačilo varščine za javno zbiranje 
ponudb«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku 
vračuna v najemnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnje-
na brez obresti najkasneje v roku 8 dni od dneva izbire 
najugodnejšega ponudnika.

c) Nepremičnina bo oddana ponudniku, za katerega 
bo Komisija ugotovila, da je dosegel najvišje število točk 
na podlagi kriterijev iz V. točke in bo s sklepom komisije 
izbran za najugodnejšega ponudnika.

d) Izbrani ponudnik bo moral skleniti najemno po-
godbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnej-
šega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da 
je od najema odstopil in ima Mestna občina Kranj pravi-
co zadržati vplačano varščino;

e) Vplačana varščina se najemniku vračuna v na-
jemnino, in sicer tako, da bo ob prekinitvi najemne po-
godbe oproščen plačila najemnine za poslovni prostor 
za zadnje 3 mesece, v primeru da ima poravnane vse 
obveznosti do Mestne občine Kranj in v primeru, da na 
poslovnem prostoru ni nastala škoda zaradi neprimerne 
uporabe poslovnega prostora. V primeru da najemnik 
nima poravnanih vseh obveznosti do Mestne občine 
Kranj oziroma, da je v poslovnem prostoru nastala ško-
da, mu varščina zapade na račun le-teh.

f) Najemnik bo poleg najemnine plačeval tudi obra-
tovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške 
zavarovanj in druge stroške, za katere se stranki do-
govorita s pogodbo. Zavarovalne police, ki jih sklepa 
najemnik, se morajo vinkulirati v korist lastnika.

VII. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne-

ga zbiranja ponudb in natančnejše podatke o pred-
metni nepremičnini, dobijo interesenti na Mestni občini 
Kranj, Splošna služba pri kontaktni osebi Milojki Až-
man, tel. 04/237-31-58, elektronska pošta: milojka.az-
man@kranj.si, ogled pa bo možen na podlagi dogovora 
pri kontaktni osebi Andraž Hladnik, tel. 04/237-31-63, 
elektronska pošta: andraz.hladnik@kranj.si in bodo sku-
paj z razpisno dokumentacijo objavljene na interni strani, 
www.kranj.si.

Razpisno dokumentacijo in osnutek pogodbe, lahko 
zainteresirane osebe, ki želijo sodelovati pri javnem zbi-
ranju ponudb, dvignejo tudi na naslovu: Mestna občina 
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Splošna služba, v času 
uradnih ur.

VIII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
a) Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 15. 1. 

2015, s pričetkom ob 10. uri, v prostorih Mestne občine 
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, soba št. 9. Odpiranje ja 
javno.

b) Če v postopku javnega zbiranja ponudb v roku 
ne prispe nobena ponudba oziroma nobena ponudba ni 

pravočasna ali popolna, ali ne bo dosežena vsaj izho-
diščna najemnina za nepremičnino, se šteje, da je bilo 
javno zbiranje ponudb neuspešno.

c) V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so dosegli 
enako število točk po kriterijih iz V. točke javnega zbira-
nja ponudb, v roku 10 dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe 
in z njimi opravila pogajanja.

d) Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni 
po preteku roka za javno zbiranje ponudb.

e) Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo najemnino, je izključena. 
Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana 
lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do skleni-
tve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo 
stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne 
dokumentacije.

Mestna občina Kranj

Št. 430-44/2014 Ob-4210/14

Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, Slo-
venj Gradec, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 
50/14), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), ter Sklepa Ob-
činskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec 6.2., 
št. 032-0026/2014, z dne 24. 11. 2014, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin  

Mestne občine Slovenj Gradec
1. Navedba prodajalca: Mestna občina Slovenj Gra-

dec, Šolska ul. 5, Slovenj Gradec.
2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost:
Nezazidano stavbno zemljišče s parc. št. 277/5, 

v izmeri 1.095 m2, in parc. št. 278/6, v izmeri 59 m2, vse 
k.o. 850-Slovenj Gradec. Izhodiščna cena za stavbno 
zemljišče je 20,00 EUR/m2 oziroma 23.080,00 EUR za 
skupno 1.154 m2. V izhodiščni ceni ni zajet 20 % davek 
na dodano vrednost.

Na zemljiščih obstaja predkupna pravica.
3. Lokacija in namembnost prodajanih zemljišč:
Zemljišči se nahajata na ureditvenem območju, ki 

ga ureja Odlok o občinskem lokacijskem načrtu poslov-
no-storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne 
obvoznice Stari trg (Uradni list RS, št. 104/06) (v nada-
ljevanju: odlok).

4. Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišč.
5. Varščina:
5.1. Ponudniki, ki želijo sodelovati na razpisu, mo-

rajo plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % 
izhodiščne vrednosti nepremičnine. Ponudbi za nakup 
zemljišča je treba priložiti potrdilo o plačilu varščine.

5.2. Varščina se nakaže na transakcijski račun Me-
stne občine Slovenj Gradec, TRR št. 01312-0100010322, 
sklic 00 2001-davčna številka, in sicer do dneva izteka 
roka za zbiranje ponudb. Plačilo varščine je pogoj za 
sodelovanje pri nakupu predmetne nepremičnine.

5.3. V primeru, da ponudniki vplačajo varščino 
in ne posredujejo ponudbe, Mestne občine Slovenj 
Gradec varščino obdrži. Prav tako Mestna občina Slo-
venj Gradec obdrži varščino v primeru, da ponudnik 
po plačilu varščine ponudbo za nakup nepremičnine 
umakne.

5.4. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se mu 
varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od prejema 
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obvestila o izboru. Uspelemu ponudniku (kupcu) se 
varščina vračuna v kupnino.

6. Prodajni pogoji in merila:
6.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notar-

skega zapisa.
6.2. Nepremičnina se bo prodajala za najmanj iz-

hodiščno ceno.
6.3. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, 

kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo 
upoštevano.

6.4. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je 
najvišja ponujena cena, ki je za 1.000,00 € višja od dru-
ge najvišje ponudbe. Ponujena cena mora biti v ponudbi 
fiksno določena. Prodajalec bo torej upošteval samo 
tiste ponudbe, v katerih bo znesek naveden v točno 
določeni višini.

Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne 
pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru, da dva ali več 
ponudnikov za nakup ponudijo isto ceno (razpon manj 
kot 1.000,00 €), lahko komisija pozove najugodnejše 
ponudnike k oddaji nove ponudbe ali se z njimi opravi 
dodatna pogajanja ali opravi med najugodnejšimi ponu-
dniki javno dražbo, pri čemer se za izklicno ceno določi 
ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši 
ponudniki.

7. Pogoji sodelovanja:
7.1. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje 

fizične ali pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom pri-
dobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki 
Sloveniji, in ki v roku podajo pravilne ponudbe.

7.2. Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebo-
vati naslednje:

– podatke o ponudniku: naziv kupca, njegov točen 
naslov in ostale podatke (EMŠO in davčno številko za 
fizične osebe; matično in davčno oziroma identifikacijsko 
št. za DDV za pravne osebe);

– dokazilo, da ima ponudnik pravico kupiti nepre-
mičnino v RS (fotokopijo osebne izkaznice oziroma po-
tnega lista ter davčno številko – za fizične osebe ozi-
roma izpis iz sodnega registra oziroma drugega ustre-
znega registra in davčno številko oziroma ID za DDV 
– za pravne osebe, samostojne podjetnike. (Izpisek iz 
sodnega registra ali iz poslovnega registra ne sme biti 
starejši od 30 dni);

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne 
osebe in samostojne podjetnike. Potrdilo DURS o pla-
čanih davkih in prispevkih ne sme biti starejše od 30 dni;

– višino ponujene cene (brez DDV), ki ne sme biti 
nižja od izhodiščne cene;

– dokazilo o vplačilu varščine;
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpi-

sne pogoje;
– številko transakcijskega oziroma osebnega raču-

na ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 

navedene sestavine.
8. Drugi pogoji:
– Ponudnik lahko ponudbo za nakup posamezne 

nepremičnin umakne ali dopolni do roka za sprejem 
ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika po-
nudbe se varščina ne vrne.

– Izbrani ponudnik plača davek na dodano vre-
dnost, stroške notarskega zapisa pogodbe, vknjižbe 
pogodbe v zemljiško knjigo in morebitne druge stroške 
v zvezi z pogodbo.

– Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 
30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine 
v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega 

posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se po-
godba razdre, varščino pa zadrži Mestna občina Slovenj 
Gradec.

– Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 
90 dni od oddaje ponudbe.

– Prodajalec si na predmetnih nepremičninah iz-
govarja neodplačno služnostno pravico za potrebe 
gradnje in vzdrževanja objektov in omrežij javne ko-
munalne infrastrukture, kolikor le-ta obstaja. Omejitve 
se vpišejo v zemljiško knjigo.

9. Obvestilo o izbiri ponudnika:
– Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje 

v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnej-
šega ponudnika.

– Mestna občina Slovenj Gradec lahko brez kakr-
šnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve prav-
nega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, 
ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudni-
kom vrne plačana varščina. Obveznost prodajalca, da 
sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše 
pogoje, je izključena.

– O neuspelem javnem zbiranju ponudb bo občina 
obvestila ponudnike v 8 dneh od odpiranja prispelih 
ponudb.

10. Sklenitev pogodbe:
– Izbrani ponudnik mora s prodajalcem skleniti 

kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dneh od 
prejema obvestila o izboru. V primeru, da izbrani ponu-
dnik ne sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov 
na strani ponudnika, bo Mestna občina Slovenj Gradec 
zadržala plačano varščino in sklenila pogodbo z nasle-
dnjim najugodnejšim ponudnikom. Pogoji iz javnega 
razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin.

– Uspeli ponudnik oziroma kupec plača ob kupnini 
tudi davčne dajatve (20 % DDV) in stroške notarskega 
zapisa pogodbe ter vknjižbe pogodbe v zemljiško knji-
go. Zemljiško knjižni prenos vrši kupec. Kupec pridobi 
lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu celotne 
kupnine.

11. Rok, naslov in obrazci za predložitev ponudbe:
11.1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici, s pripisom 

»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine – OZA-
RE«, naj ponudniki oddajo v vložišču Mestne občine 
Slovenj Gradec ali pošljejo priporočeno na naslov: 
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 2380 
Slovenj Gradec. Na hrbtni strani mora biti označen 
naslov pošiljatelja.

11.2. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na 
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo dobijo na sple-
tni strani www.slovengradec.si

11.3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do pone-
deljka, 5. 1. 2015, do 10. ure.

11.4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod 
izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh 
razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upo-
števane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo 
ponudb, bodo zapečatene vrnjene ponudniku.

12. Javno odpiranje ponudb:
12.1. Javno odpiranje ponudb bo opravila s skle-

pom imenovana komisija dne 5. 1. 2015, ob 11. uri, 
v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec.

12.2. Predstavniki ponudnikov se morajo v prime-
ru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim 
dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.

13. Informacije: podrobnejše informacije v zvezi 
z razpisom lahko ponudniki dobijo na tel. 02/881-21-42 
(David Valič) ali 02/881-21-55 (Silva Tomažič).

Mestna občina Slovenj Gradec



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 92 / 19. 12. 2014 / Stran 2799 

 Ob-4190/14

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) objavljamo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo iz uporabe izločenih 

premičnin (vozil za sanitetne prevoze)
1. Prodajalec: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Go-

sposvetska ulica 9, 4000 Kranj, tel. 04/208-25-11, faks: 
04/202-67-18.

2. Predmet prodaje so naslednja vozila:

Vozilo Letnik  
1. registracije Opis Lokacija  

vozila

Izhodiščna  
cena v EUR  

(z DDV)
1 MB Sprinter 315 2007 v okvari Jesenice 4.875,00
2 VW TRANSPORTER / 2.5 TDI 4M 2006 vozno Kranj 5.250,00

Vozila se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«. 
Kupec izdela ponudbo na obrazcu Ponudba (Priloga 
št. 1), lahko pa poda tudi lastno ponudbo z nedvoumno 
navedbo vrste opreme in ponudbene cene. Objava in 
priloge so dostopne na spletni strani prodajalca: www.
ozg-kranj.si.

3. Posamično vozilo bo prodano ponudniku, ki bo 
ponudil najugodnejšo ceno nad izhodiščno ceno. V pri-
meru enakih ponujenih cen bodo izvedena dodatna 
pogajanja. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 
15 dni od roka za predložitev ponudb oziroma po izvedbi 
dodatnih pogajanj. Razpisovalec si pridržuje pravico, da 
ne bo izbral nobenega ponudnika.

4. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe 
v 8 dneh po prejemu sklepa o izbiri in prodajne pogod-
be, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se 
varščina ne vrača.

5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je 
dolžan plačati kupnino najkasneje 8 dni po podpisu 
pogodbe in prejemu ra čuna, vendar pred prevzemom 
vozila, na transak cijski račun prodajalca pri UJP, št. 
SI56 0125 2603 0921 122. Položena varščina se všteje 
v ku pnino. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina 
prav nega posla.

6. Višina varščine: pred odpiranjem ponudb 
mora jo ponudniki položiti varščino v višini 10 % iz-
hodiščne cene na transakcijski račun pri UJP, št. 
SI56 0125 2603 0921 122. Po opravljenem odpiranju 
ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, 
varščina vrne v roku tri deset dni, brez obresti.

7. Ogled posameznega vozila je možen na lokaciji, 
kjer se nahaja, in sicer po predhodnem dogovoru na 
kontaktnih številkah, objavljenih na spletni strani www.
ozg-kranj.si.

8. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti do 6. 1. 

2015, do 9. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup reševalnih 

vozil – Ne odpiraj«.
Ponudbi (izpolnjeni Priloga št. 1) je potrebno pri-

ložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju po-

nudb za pravne osebe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti po-

nudbe: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska 
ulica 9, 4000 Kranj.

c) Veljavnost ponudbe: do 5. 3. 2015 oziroma do 
sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.
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d) V primeru, da bosta dve ali več ponudb ime-
li enako ponudbeno ceno, se bo postopek nadaljeval 
s pogajanji.

9. Čas in kraj javnega odpiranja ponudb bo dne 
6. 1. 2015 ob 10. uri na Gosposvetski ulici 9, 4000 Kranj.

Osnovno zdravstvo Gorenjske

 Ob-4198/14

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12 in 47/20 – ZDU-1G) objavljamo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo iz uporabe izločenih 

premičnin (reševalno vozilo)
1) Prodajalec: Zdravstveni dom Logatec, Notranj-

ska cesta 2, 1370 Logatec, tel. 01/750-82-20, faks: 
01/750/82-22.

2) Predmet prodaje je naslednje vozilo: VW Tran-
sporter 2,5 TDi – 4M, leto izdelave 2004, opis: vozno, 
izhodiščna cena 5.000 EUR.

Vozilo se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. 
Kupec izdela ponudbo na obrazcu Ponudba (Priloga 
št. 1), lahko pa poda tudi lastno ponudbo z nedvoumno 
navedbo vrste opreme in ponudbene cene. Objava in 
priloge so dostopne na spletni strani prodajalca: www.
zd-logatec.si.

3) Vozilo bo prodano ponudniku, ki bo ponudil naj-
ugodnejšo ceno nad izhodiščno ceno. V primeru enakih 
ponujenih cen bodo izvedena dodatna pogajanja. O iz-
boru bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od roka 
za predložitev ponudb oziroma po izvedbi dodatnih po-
gajanj. Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne bo izbral 
nobenega ponudbika.

4) Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe 
v 8 dneh po prejemu sklepa o izbiri in prodajne pogod-
be, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se 
varščina ne vrača.

5) Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je 
dolžan plačati kupnino najkasneje 8 dni po podpisu 
pogodbe in prejemu računa, vendar pred prevzemom 
opreme, na transkacijski račun prodajalca pri UJP, št. 
SI56 0126 4603 0922 280. Položena varščina se všteje 
v kupnino. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina 
pravnega posla.

6) Višina varščine: pred odpiranjem ponudb mora-
jo ponudnuki položiti varščino v višini 10 % izhodiščne 
cene na transkacijski račun pri UJP, št. SI56 0126 4603 
0922 280. Po opravljenem odpiranju ponudb se ponu-
dnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne 
v roku trideset dni, brez obresti.

7) Ogled vozila je možen na lokaciji prodajalca, in 
sicer po predhodnem dogovoru na kontaktno številko 
01/750-82-20.

8) Predložitev ponudb:
a) Pisno ponudbo je potrebno predložiti do 5. 1. 

2015, do 9. ure.
Ponudbo se označi: Ponudba za nakup reševalne-

ga vozila – Ne odpiraj.«
Ponudbi (izpolnjena Priloga št. 1) je potrebno pri-

ložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju po-

nudb za pravne osebe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti po-

nudbo: Zdravstveni dom Logatec, Notranjska cesta 2, 
1370 Logatec.

c) Veljavnost ponudbe: do 19. 2. 2015 oziroma do 
sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.

d) V primeru, da bosta dve ali več ponudb ime-
li enako ponudbeno ceno, se bo postopek nadaljeval 
s pogajanji.

9) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpi-
ranje ponudb do dne 5. 1. 2015 ob 10. uri, v sejni sobi 
Zdravstvenega doma Logatec, II. nadstropje, Notranjska 
cesta 2, 1370 Logatec.

Zdravstveni dom Logatec
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Št. 2153-3/2008/9 Ob-4202/14

Politična stranka Ljub ljana, moje mesto, s skraj-
šanim imenom Moje mesto, s kratico imena LMM in 
s sedežem v Ljub ljani, Vrhovci, cesta X 25 ter z matič-
no številko 1029851000, se izbriše iz registra političnih 
strank.

Št. 2153-13/2014/8 Ob-4212/14

V register političnih strank se pri politični stranki 
Županova lista, s kratico imena ŽL in s sedežem v Ma-
riboru, Cesta proletarskih brigad 67, ter z matično 
številko: 4067312000, vpiše sprememba naslova sede-
ža stranke v: Maribor, Grajska ulica 7.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 101-1/2014-300 Ob-4116/14

S sklepom skupščine sindikalnih zaupnikov in pred-
sedstva sindikata delavcev Paloma Pergam z dne 15. 4. 
2014, so bile sprejete spremembe Akta o organiziranju 
in delovanju sindikata delavcev Paloma Pergam.

Spremembe akta so vpisane v evidenco pod zapo-
redno št. 16 z dne 25. 11. 2014 in so v hrambi pri Uprav-
ni enoti Pesnica. Matična številka sindikata je 5963958.

Št. 101-10/20142 Ob-4163/14

Statut z nazivom Pravila o organiziranju in de-
lovanju sindikata družbenih organizacij, ki je hra-
njen v Upravni enoti Maribor na podlagi odločbe šte-
vilka 141-10-210/93-0800-11, z dne 25. 11. 1993 in 
vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti 
Maribor pod zaporedno številko 210/1993, z dne 25. 11. 
1993 in spremembe statuta sindikata na podlagi odloč-
be številka 141-9/2002, z dne 29. 3. 2002, vpisana pod 
zaporedno številko 9/2002 z dne 26. 3. 2002, na podlagi 
odločbe številka 141-18/2004 z dne 26. 8. 2004, vpisana 
pod zaporedno številko 17/2004 z dne 3. 8. 2004 in na 
podlagi odločbe številka 101-2/2009 z dne 3. 8. 2014, 
vpisana pod zaporedno številko 4/2009, se zbrišejo iz 
evidence statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor 
z dne 5. 12. 2014.

S tem se iz evidence statutov sindikatov pri Upravni 
enoti Maribor izbriše sindikat z nazivom Sindikat druž-
benih organizacij Maribor, s sedežem Neratova ulica 4, 
2000 Maribor.

Izbris je visan v evidenci statutov sindikatov pri 
Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 9/2014, 
z dne 5. 12. 2014.

Evidence sindikatov
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 Ob-4209/14

Skladno z določilom tretjega odstavka 75. člena Za-
kona o gospodarskih družbah – 1, samostojni podjetnik 
KDR kovinski izdelki Dušan Kristan s.p., Neverke 52, 
6256 Košana, Neverke, matična številka 5601275000, 
obvešča upnike, da bo po preteku treh mesecev, šte-
to od dneva te objave v Uradnem listu RS, prenehal 
opravljati dejavnost oziroma pričel s postopki prenosa 
dejavnosti na novoustanovljeno družbo s prenosom sub-
jekta samostojnega podjetnika na družbo z omejeno 
odgovornostjo, po postopku in na način, kot je oprede-
ljen v ZGD-1.

Dušan Kristan s.p.

 Ob-4218/14

Podjetnik SERVIS ELEKTRONIKE BORIS JARC 
s.p., kratko ime BORIS JARC s.p., naslov: Spodnja 
Selnica 95, 2352 Selnica ob Dravi, matična šte-
vilka 5609638000, davčna številka 85576000, obja-
vljam, da bom poslovanje svojega podjetja (s.p.) pre-
nesel na družbo JAC vzdrževanje trgovina in gostinstvo 
d.o.o., skrajšano ime JAC d.o.o., sedež družbe Belin-
gerjeva ulica 2, 2352 Selnica ob Dravi, matična šte-
vilka 672485000, davčna številka 75184117.

S prenosom poslovanja bodo prenesene na d.o.o. 
tudi vse pravice in obveznosti, ki jih imam kot podje-
tnik v zvezi z s.p. Družba JAC d.o.o. bo kot univerzalni 
pravni naslednik vstopila v vsa pravna razmerja s pre-
nesenim s.p. Prenos poslovanja v skladu z 673. členom 
ZGD-1 se bo izvršil predvidoma 90 dni od dneva objave.

Boris Jarc s.p.

Objave gospodarskih družb
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SV 1426/14 Ob-4219/14

Na podlagi neposredno izvršljivega notarske-
ga zapisa notarke Nevenke Tory iz Ljub ljane, opr. št. 
SV 1426/14 z dne 8. 12. 2014 je bila v korist upnika 
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Dunajska 117, Ljub-
ljana, matična št. 1319175000 zaradi zavarovanja de-
narnih terjatev v višini 54.000,00 EUR s pripadki, zasta-
vljena nepremičnina enoinpolsobno stanovanje, v izme-
ri 28,40 m2, v pritličju stanovanjske hiše, na naslovu Tru-
barjeva 023 A, v Ljub ljani, stoječe na parceli št. 2550/0, 
k.o. 1737 Tabor. Zgoraj navedena nepremičnina je v lasti 
Maje Kučević.

SV 1179/14 Ob-4220/14

Na podlagi neposredno izvršljivega notarske-
ga zapisa notarke Nevenke Tory iz Ljub ljane, opr. št. 
SV 1179/14 z dne 3. 10. 2014 je bila v korist upnika SKB 
Banka d.d. Ljub ljana, Ajdovščina 4, Ljub ljana, matična 
št. 5026237000 zaradi zavarovanja denarnih terjatev 
v višini 116.000,00 EUR s pripadki, zastavljena nepre-
mičnina stanovanje z neto tlorisno površino 65,00 m2 
v II. nadstropju, na naslovu Trubarjeva 23 v Ljub ljani, 
s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih 
stavbe, skupnih prostorih in zemljišču parcela št. 2550/0, 
k.o. 1737 Tabor, kjer stavba stoji, stanovanju pa je v ze-
mljiškem katastru dodeljen ID znak 1737-767-6. Zgoraj 
navedena nepremičnina je v lasti Dimitrija Djokića.

Zavarovanja terjatev



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 92 / 19. 12. 2014 / Stran 2805 

Izvršbe

VL 44427/2012 Os-4160/14

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 44427/2012 z dne 2. 4. 2014, je 
bil dne 26. 11. 2014 opravljen v korist upnice Občine Tr-
žič, Trg svobode 18, Tržič, ki jo zastopa odvetnik Zorko 
Benedičič iz Tržiča, proti dolžniku Darku Martini, Cankar-
jeva cesta 20, Tržič, ki ga zastopa skrbnik Borut Sajovic, 
Brdo 7, Podnart, zaradi izterjave 11.473,02 EUR s pri-
padki, rubež nepremičnine, to je stanovanja št. 5, v stav-
bi št. 890, v velikosti 57,00 m2, ki predstavlja kuhinjo, dve 
sobi, kopalnico, WC, vežo in klet, v 3. etaži večstano-
vanjske stavbe, na naslovu Cankarjeva 20, Tržič, v lasti 
dolžnika Darka Martinija, Cankarjeva cesta 20, Tržič.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 12. 2014

In 135/2014 Os-4161/14

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v izvršilni za-
devi upnika Atrij Celje, upravljanje in promet z nepremič-
ninami d.o.o., Ljub ljanska cesta 20, Celje, ki ga zastopa 
Marjan Feguš, odvetnik v Celju, proti dolžniku Deanu 
Kaiser, Querstrasse 15/4, 8472 Vogau, Avstrija, zaradi 
izterjave 759,36 EUR s pp, dne 4. 12. 2014, sklenilo:

sodišče dovoli predlagano izvršbo na nepremični-
no, ID znak 2635-211-8, ki je v lasti dolžnika do celote, 
z zaznambo sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi, z ugoto-
vitvijo vrednosti nepremičnine, s prodajo nepremičnine 
in s poplačilom upnika iz zneska, dobljenega s prodajo. 
Z zaznambo sklepa o izvršbi pridobi upnik zastavno 
pravico na nepremičnini z učinki tudi proti tistemu, ki 
pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah  
dne 4. 12. 2014

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 218/2013 Os-4132/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajni sodni-
ci Mateji Gabrovšek v nepravdni zadevi predlagatelja: 
Splošno gradbeno podjetje Slovenija ceste Tehnika ob-
nova, d.d., Ljub ljana – v stečaju, Slovenska cesta 56, 
Ljub ljana, ki ga zastopa stečajni upravitelj Leon Benigar 
Tošič, njega pa odvetniška pisarna Žejn d.o.o. iz Ljub-
ljane, zoper nasprotne udeležence: 1. Vasja Predan, 
Vošnjakova ulica 8, Ljub ljana, 2. Erna Predan, Vošnja-
kova ulica 8, Ljub ljana, 3. Ljudmila Keršmanc, Vošnja-
kova ulica 8, Ljub ljana, 4. Tanja Keršmanc, Vošnjakova 
ulica 8, Ljub ljana, 5. Andreja Štolfa Gruntar, Vošnjakova 
ulica 8, Ljub ljana, ki jo zastopa Živan Mirčič, odvetnik 
v Ljub ljani, 6. Svetozar Polič, Štihova ulica 15, Ljub ljana, 
7. Živka Cilenšek, Vošnjakova ulica 8, Ljub ljana, 8. Alen-
ka Kandare, Fani Grumove 20, Ljub ljana, 9. Frančiška 

Grahek, Vošnjakova ulica 8, Ljub ljana, 10. Vida Vest, 
Vošnjakova ulica 8, Ljub ljana, 11. Jakob Medja, Ribčev 
Laz 14, Bohinjsko jezero, 12. Mihaela Žvipelj, Hreno-
va 19, Ljub ljana, 13. Kostja Žižek, Vošnjakova ulica 8, 
Ljub ljana, 14. Romana Linke, Vošnjakova ulica 8, Ljub-
ljana, 15. Tomo Mlakar, Vošnjakova ulica 8, Ljub ljana, 
16. Dušanka Berce Mlakar, Vošnjakova ulica 8, Ljub-
ljana, 17. Marjan Cerar, Teslova 24, Ljub ljana, 18. Ana 
Ines Cerar, Teslova 24, Ljub ljana, 19. Janez Dolenc, Vo-
šnjakova ulica 8, Ljub ljana, 20. Gregor Dolenc, Bethes-
da MD 20817, Geranium St., ZDA, 21. Silva Štolfa, Vo-
šnjakova ulica 10, Ljub ljana, 22. Alojz Zupančič, Kluno-
va 8, Ljub ljana, 23. Cvetka Avrelio, Vošnjakova ulica 10, 
Ljub ljana, 24. Srečko Stojkovski, Vošnjakova ulica 10, 
Ljub ljana, 25. Darko Maver, Vošnjakova ulica 10, Ljub-
ljana, 26. Istok Hafner, Vošnjakova ulica 10, Ljub ljana, 
27. Marija Zrimšek, Vošnjakova ulica 10, Ljub ljana, 28. 
Veljko Zrimšek, Vošnjakova ulica 10, Ljub ljana, 29. Ma-
tjaž Žigon, Vošnjakova ulica 10, Ljub ljana, 30. Tomaž 
Arne Brejc, Vošnjakova ulica 10, Ljub ljana, 31. Ksenija 
Žužek, Vošnjakova ulica 10, Ljub ljana, 32. Jelka Zupa-
nič, Vošnjakova ulica 10, Ljub ljana, 33. Ivan Mlinarič, 
Vošnjakova ulica 10, Ljub ljana, 34. Martina Mlinarič 
Šopot, Selo pri Zagorju 13, Zagorje ob Savi, 35. Milena 
Macarol, Vošnjakova ulica 10, Ljub ljana, 36. Veronika 
Zlobec, Vošnjakova ulica 10, Ljub ljana, 37. Aleš Sojar, 
Štefanova 5, Ljub ljana, 38. Mojca Avsec, Ažbetova 1, 
Ljub ljana, 39. Miha Lučovnik, Vojkova 2, Solkan, 40. 
Borut Pust, Valburga 22b, Smlednik, 41. Majda Kom-
pare, Podjunska 12, Ljub ljana, 42. Društvo novinarjev 
Slovenije, Vošnjakova 8, Ljub ljana, ki ga zastopa Gregor 
Simončič, odvetnik v Ljub ljani, ob udeležbi: SPL Ljub-
ljana d.d., Frankopanska 18 a, Ljub ljana in Saše Jarh, 
99 Dovercourt Rd., Toronto, Ontario M6J3C2, Kanada, 
ki jo zastopa Katarina Magyar Erjavec, odvetnica v Ljub-
ljani, dne 27. 11. 2014, izdalo sklep o začetku postopka 
vzpostavitve zemljiško knjižne listine dogovora z dne 
24. 5. 1958, sklenjenega med društvom novinarjev LRS 
in Gradbenim podjetjem Tehnika, za poslovne prostore 
v pritličju in prvem nadstropju v večstanovanjski stavbi 
na naslovu Vošnjakova 8 in 10 v Ljub ljani.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodi-
šču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov 
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev 
postopka.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 27. 11. 2014

N 78/2014 Os-4127/14

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodni-
ci Mojci Kac, v nepravdni zadevi vzpostavljanja eta-
žne lastnine na stavbi z naslovom Maribor, Tomšiče-
va ulica 7, na predlog priglasitelja Marijana Dovjaka, 
Jenkova ulica 73 a, Maribor, 21. 11. 2014 izdalo sklep 
o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova:

– prodajne pogodbe št. 1225/2008, z dne 26. 1. 
2009, sklenjene na podagi določil Stanovanjskega za-

Objave sodišč
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kona med prodajalcem Javnim medobčinskim stano-
vanjskim skladom Maribor, Grajski trg 1, Maribor, in 
kupcem Marijanom Dovjakom, stanujočim v Mariboru, 
Tomšičeva ulica 7, s katero je prodajalec kupcu prodal 
stanovanje št. 6, v mansardi v skupni izmeri 45,88 m², 
v stavbi z naslovom Maribor, Tomšičeva ulica 7, na par-
celi št. 169, k.o. Maribor-grad, in v kateri je prodajalec 
dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupca na 
prodanem stanovanju.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj na-
vedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost 
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene 
listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pra-
vice v korist Marijana Dovjaka.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 11. 2014

Amortizacije

N 21/2014 Os-4110/14

Okrajno sodišče v Grosupljem v nepravdni zade-
vi predlagatelja Livar, pro izvodnja in obdelava ulitkov, 
d.d., Ivančna Gorica, ki ga zastopa Aljoša Ravnikar, 
odvetnik v Kranju, zoper nasprotna udeleženca: 1. Me-
cum, podjetje za pro izvodnjo, trgovanje in svetovanje, 
d.o.o., v stečaju, Litijska cesta 43, Ljub ljana, 2. UniCre-
dit Banka Slovenije, d.d., Šmartinska cesta 140, Ljub-
ljana, zaradi amortizacije listin izdaja oklic: po predlo-
gu predlagatelja naj se razveljavi 82 obveznic izdajatelja 
Livar, pro izvodnja in obdelava ulitkov, d.d., Ljub ljanska 
cesta 43, Ivančna Gorica, vsaka v nominalni vrednosti 
10.000,00 EUR, ki so bile izdane 13. 11. 2009 in, ki 
jih je 13. 12. 2009 vpisala in prevzela družba Mecum, 
podjetje za pro izvodnjo in svetovanje, d.o.o., Ljub ljana 
(sedaj v stečaju).

Sodišče določa 60-dnevni rok, v katerem morajo 
sodišču priglasiti svoje pravice upravičenci iz navedenih 
obveznic in v katerem se lahko ugovarja zoper predlog 
za razveljavitev. Sodišče poziva, naj se v istem roku ob-
veznice predloži sodišču. Če listine ne bodo predložene, 
bo sodišče izdalo sklep o njihovi razveljavitvi.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 25. 11. 2014

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

Ig 105/2006 Os-4050/14

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrožni sodni-
ci-svetnici Darinki Plevnik, v izvršilni zadevi upnika 
Acroni d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, Jesenice, zoper 
dolžnika Živorada Tufegdžić, Milunke Savić 14, 15000 
Šabac, Srbija, zaradi izterjave 37.428,41 EUR s pripad-
ki, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
– ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavaro-
vanju – ZIZ, dne 22. oktobra 2014, postavlja začasnega 
zastopnika dolžniku Živoradu Tufegdžiću, Milunke Sa-
vić 14, 15000 Šabac, Srbija.

Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik – odvetnik 
Alojz Poljšak, Ulica Staneta Rozmana 8, Črnomelj.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
Živorada Tufegdžića, Milunke Savič 14, 15000 Šabac, 
Srbija, vse do takrat, dokler le-ta ali njegov poobla-
ščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma organ 
pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 22. 10. 2014

P 127/2014 Os-4070/14

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrožni sodni-
ci – svetnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče 
stranke: Ibrahim Šumar, Golek pri Vinici 2, Vinica, ki ga 
zastopa Anton Zajc, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo 
stranko neznani dediči neznanega prebivališča po ne-
znano kje in kdaj umrli Žunič Katarini, rojeni Ostronič, 
5252 Carnegie Street, Pittsburgh 1, PA, ZDA, zaradi 
priznanja lastninske pravice na podlagi priposestvovanja 
pcto 600,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 27. oktobra 2014, 
postavilo začasnega zastopnika neznanim dedičem ne-
znanega prebivališča po neznano kje in kdaj umrli Žunič 
Katarini, rojeni Ostronič, 5252 Carnegie Street, Pittsbur-
gh 1, PA, ZDA.

Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Čr-
nomlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene 
stranke neznane dediče neznanega prebivališča po ne-
znano kje in kdaj umrli Žunič Katarini, rojeni Ostronič, 
5252 Carnegie Street, Pittsburgh 1, PA, ZDA, do takrat, 
dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred 
sodiščem oziroma dokler organ pristojen za socialne za-
deve sodišču ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 27. 10. 2014

VL 165289/2010 Os-3846/14

V izvršilni zadevi upnika Domplan, d.d., Bleiweisova 
cesta 14, Kranj, ki ga zastopa zakonita zastopnica Vera 
Zevnik, Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti dolžniku Da-
vorinu Klemenčič, nima stalnega niti začasnega prebiva-
lišča v Republiki Sloveniji, zaradi izterjave 1.892,32 EUR 
s pp, je sodišče dolžniku Davorinu Klemenčič, nima 
stalnega niti začasnega prebivaliča v Republiki Slove-
niji, postavilo začasno zastopnico, in sicer odvetnico 
Renato Godnjov Špik iz Tržiča, ki ima v tem postopku 
vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice od dneva 
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ 
pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 29. 10. 2014

VL 110828/2012 Os-3847/14

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 110828/2012 z dne 27. 7. 2012, 
upnika Domplan d.d., Bleiweisova 14, Kranj, proti dolžni-
ku Davorinu Klemenčič, brez prijavljenega stalnega ali 
začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, zaradi izter-
jave 1.721,59 EUR s pripadki, se dolžniku postavi zača-
sno zastopnico odvetnico Renato Godnjov Špik iz Kranja. 
Začasna zastopnica bo dolžnika zastopala dokler dolžnik 
ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 28. 10. 2014
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VL 166880/2013 Os-3850/14

Okrajno sodišče v Kranju je v izvršilni zadevi upni-
kov: Anka Rupnik, Likozarjeva ulica 27, Kranj; Franc 
Snedec, Likozarjeva ulica 27, Kranj; Silva Kusterle, Li-
kozarjeva ulica 27, Kranj; Petar Cvetkov, Likozarjeva 
ulica 27, Kranj; Janez Oberstar, Likozarjeva ulica 27, 
Kranj; Milan Lešnjak, Likozarjeva ulica 27, Kranj; Ale-
ksandra Lešnjak, Likozarjeva ulica 27, Kranj; Milan Le-
šnjak, Likozarjeva ulica 27, Kranj; Magda Lešnjak, Liko-
zarjeva ulica 27, Kranj; Boris Gros, Likozarjeva ulica 27, 
Kranj; Jana Gros, Likozarjeva ulica 27, Kranj; Branka 
Marković, Likozarjeva ulica 27, Kranj; Duško Milić, Liko-
zarjeva ulica 27, Kranj; Enver Okič, Likozarjeva ulica 27, 
Kranj; Marija Rehberger, Likozarjeva ulica 27, Kranj; 
Matjaž Jakelj, Likozarjeva ulica 27, Kranj; Andreja Jakelj, 
Likozarjeva ulica 27, Kranj; Dijana Martinovič, Likozar-
jeva ulica 27, Kranj; Andreja Valič, Likozarjeva ulica 27, 
Kranj; Damjan Skumavc, Likozarjeva ulica 27, Kranj; Ja-
nez Povšnar, Likozarjeva ulica 27, Kranj; Mija Marija Po-
všič, Likozarjeva ulica 27, Kranj; Cveto Povšič, Likozar-
jeva ulica 27, Kranj; Marija Golob, Likozarjeva ulica 27, 
Kranj; Bernarda Jovanovič, Likozarjeva ulica 27, Kranj, 
ki ga zastopa zakoniti zastopnik Domplan, družba za 
inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d., 
Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti dolžniku Davorinu Kle-
menčič, brez stalnega ali začasnega prebivališča v Re-
publiki Sloveniji, zaradi izterjave 215,94 EUR s pp, je 
sodišče dolžniku Davorinu Klemenčič, brez stalnega ali 
začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, postavilo 
začasno zastopnico, in sicer odvetnico Renato Godnjov 
Špik iz Kranja, ki ima v tem postopku vse pravice in 
dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve in 
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma organ pristojen za soci-
alne zadeve sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 29. 10. 2014

IV P 354/2013 Os-4554/13

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom opr. št. IV 
P 354/2013 toženi stranki Nuraju Arifu, neznanega pre-
bivališča, postavilo začasno zastopnico, odvetnico Jelko 
Sajovic, Jezerska cesta 41, Kranj, na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena ZPP.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko 
v pravdnem postopku pred Okrožnim sodiščem v Kra-
nju, IV P 354/2013, vse dotlej, dokler tožena stranka ali 
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
dokler organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči 
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 12. 2013

VL 185933/2013 Os-4088/14

Okrajno sodišče v Litiji je po sodnici Janji Kovač 
v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Komunalno sta-
novanjsko podjetje Litija, d.o.o., Ponoviška cesta 15, 
Litija, ki ga zastopa Odvetniška družba Ferfolja, Lju-
bič, Bauk in partnerji, o.p., d.n.o., Slomškova ulica 17, 
Ljub ljana, zoper dolžnika Nedžad Hodžić, Brodarska 
ulica 12, Litija, zaradi izterjave 1.464,57 EUR sklenilo: 
za začasnega zastopnika dolžnika Nedžad Hodžić, Bro-
darska ulica 12, Litija, se imenuje odvetnik Iztok Šubara, 
Ulica 1. junija 36, Trbovlje.

Okrajno sodišče v Litiji  
dne 26. 11. 2014

II P 3094/2013 Os-2377/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po sodnici Katarini 
Novšak Kaplan v pravdni zadevi tožeče stranke Draga-
na Djukanović, Pot k Savi 54, ki ga zastopa Odvetniška 
družba Stankić-Rupnik o.p., d.o.o. iz Ljub ljane, zoper 
toženo stranko Denchev Stefan Kolev, neznanega pre-
bivališča, zaradi plačila 4.037,83 EUR s pripadki, 23. 4. 
2014 sklenilo:

toženi stranki Denchev Stefanu Kolev, neznanega 
prebivališča, se postavlja začasna zastopnica, odvetni-
ca Mateja Resnik, Resljeva 25, Ljub ljana, ki bo zastopa-
la toženo stranko v tem postopku.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 23. 4. 2014

P 2670/2013 Os-3642/14

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višjem pravoso-
dnem svetovalcu Gregorju Berdenu, v pravdni zadevi to-
žeče stranke Suada Ajrizi, Novo Polje cesta X/24, Ljub-
ljana - Polje, začasno Materinski dom, Celovška 195, 
Ljub ljana, ki jo zastopa Barbara E. Kovič, odvetnica 
v Ljub ljani, zoper toženo stranko Xhedvet Bejzak, ne-
znanega prebivališča, zaradi zaupanja mladoletnega 
otroka v varstvo in vzgojo, določitve stikov in preživnine, 
dne 6. oktobra 2014 sklenilo:

za začasnega zastopnika tožene stranke se imenu-
je odvetnik Matej Pečanec, Dalmatinova ulica 2, Ljub-
ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 6. 10. 2014

VL 135703/2014 Os-4124/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Stanin-
vest družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., 
Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga zastopa zakoniti 
zastopnik Vlado Pulko, proti dolžniku Srečku Kropec, 
Jakob-Gschiel-Gasse 2/19, Graz, Österreich, ki ga za-
stopa Jani Toplak odvetnik, Titova 2 A, Maribor – dosta-
va, zaradi izterjave 5.511,48 EUR, sklenilo:

dolžniku Srečku Kropec, Jakob-Gschiel-Gasse 
2/19, Graz, Österreich, se na podlagi 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Jani 
Toplak.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 27. 11. 2014

VL 126377/2014 Os-4158/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Občine 
Laško, Mestna ulica 2, Laško, ki jo zastopa zakoniti 
zastopnik Franc Zdolšek, po odvetniku Mavri Romanu, 
Trubarjeva ulica 21, Laško, proti dolžnici Slađani Pugelj, 
Pod goricami 57, Brezovica pri Ljub ljani, ki jo zastopa 
zakoniti zastopnik odvetnik mag. Matjaž Nanut, Tav-
čarjeva ulica 10, Ljub ljana – dostava, zaradi izterjave 
2.421,48 EUR, sklenilo:
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dolžnici Slađani Pugelj, Pod goricami 57, Brezo-
vica pri Ljub ljani, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ, postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik mag. 
Matjaž Nanut, Tavčarjeva ulica 10, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, 
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 19. 11. 2014

VL 147271/2013 Os-4159/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Gospo-
dar upravljanje stanovanj in stanovanjskih hiš, zaključ-
na dela v gradbeništvu, trgovina in inženiring, d.o.o. 
Ljub ljana, Tržaška cesta 42, Ljub ljana, ki ga zastopa 
zakoniti zastopnik Karlo Česen, po odv. Alojzija Slava 
Alič, Šmartinska cesta 130, Ljub ljana, proti dolžniku 
Matevžu Podpečan, Ljub ljanska cesta 90, Domžale, 
ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Katja 
Novak, odvetniška družba Pečanac in Rakun, d.o.o., 
Dalmatinova 2, Ljub ljana – dostava, zaradi izterja-
ve 231,95 EUR, sklenilo:

dolžniku Matevžu Podpečan, Ljub ljanska 
cesta 90, Domžale, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Katja 
Novak, iz odvetniške družbe Pečanac in Rakun, d.o.o., 
Dalmatinova 2, Ljub ljana.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 19. 11. 2014

VL 85753/2014 Os-4168/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Ljudska 
univerza Koper Universita' Popolare Capodistria, Can-
karjeva ulica 33, Koper – Capodistria, ki ga zastopa za-
konita zastopnica Alenka Grželj, po odvetnici Radulovič 
Nini, Trdinova ulica 5, Ljub ljana, proti dolžniku Arminu 
Begić, Smrekarjeva ulica 47, Izola – Isola, zaradi izter-
jave 650,00 EUR, sklenilo:

dolžniku Arminu Begić, Smrekarjeva ulica 47, Izola 
– Isola, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Niko 
Varezič, Obala 114, Portorož.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 7. 11. 2014

VL 134621/2014 Os-4171/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Domplan, 
d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti dolžnici Elizabeti 
Praprotnik, Cankarjeva cesta 1, Tržič, Etelki Praprotnik, 
Cankarjeva cesta 1, Tržič, Nadji Florjančič, Cankarjeva 
cesta 1, Tržič, ki jo zastopa začasna zastopnica odve-
tnica Renata Godnjov Špik, Kovorska cesta 31, Tržič, 
zaradi izterjave 1.339,17 EUR, sklenilo:

dolžnici Nadji Florjančič, Cankarjeva cesta 1, Tržič, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni 
zastopnik.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Rena-
ta Godnjov Špik, Kovorska cesta 31, Tržič.

Začasna zastopnica bo zastopala tretjo dolžnico 
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 18. 11. 2014

Oklici dedičem

D 69/2014 Os-3917/14

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski 
postopek po dne 22. 2. 2014 umrli Alojziji Krapež, hčerki 
Danijela, roj. 14. 1. 1923, upokojenki iz Lokavca št. 221, 
državljanki Republike Slovenije.

Za dedovanje po zapustnici pridejo v poštev pred-
vsem dediči III. dednega reda. Ker pa se ne ve ali je kaj 
teh ali drugih dedičev, ki bi prišli v poštev za dedovanje 
po zapustnici, sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine, da se priglasijo naslovnemu sodi-
šču v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem 
listu RS, na oglasni deski tega sodišča in na oglasni 
deski KS Lokavec.

Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo za-
puščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Za-
kona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ajdovščini  
dne 6. 11. 2014

D 266/2014 Os-3815/14

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-
ščinski postopek po pokojnem Marku Niku Ceplaku, sinu 
Elze, rojenem 17. 1. 1939, umrlem 7. 11. 1998, nazadnje 
stanujočem Lipa pri Frankolovem 26, Frankolovo.

Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, zapu-
stnik ni napravil oporoke. Kolikor zapustnik oporoke ni 
napravil, pridejo kot dediči v poštev zapustnikovi zako-
niti dediči. Pri tem sodišče ne razpolaga s podatkom, 
ali je imel zapustnik potomce in zakonca, kakor tudi ne 
s podatki o morebitnih drugih osebah, ki imajo zakonito 
dedno pravico po zapustniku.

V konkretnem primeru pridejo tako kot zakoniti dediči 
I. dednega reda v poštev zapustnikovi otroci, kolikor jih 
je imel in zapustnikov zakonec, sicer pa zakoniti dediči 
II. dednega reda (zapustnikovi starši oziroma zapustni-
čini bratje in sestre oziroma nečaki in nečakinje oziroma 
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njihovi potomci) oziroma če teh ni pa dediči III. dednega 
reda (zapustničine babice in dedi oziroma tete in strici 
oziroma sestrične in bratranci oziroma njihovi potomci), 
katerih podatki (imena in priimki, rojstni podatki, naslovi 
prebivališč ter drugi osebni podatki) sodišču 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 Ura-
dnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo 
priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski 
postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina brez dediča 
in bo zapustničino premoženje v skladu z 9. členom Za-
kona o dedovanju postala lastnina Republike Slovenije.

Okrajno sodišče v Celju  
dne 7. 10. 2014

D 329/2012 Os-3877/14

Pri Okrajnem sodišču v Domžalah pod opr. št. 
D 329/2012, teče zapuščinski postopek po pokojnem 
Jožetu Butala, rojen 16. 1. 1956, državljan Republike 
Slovenije, samski, umrl 5. 9. 2012, nazadnje stanujoč 
Župančičeva ulica 11, Domžale.

Sodišče poziva tiste, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 3. 11. 2014

D 232/2014 Os-3688/14

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 
postopek po pokojnem Lavtižar (Lautischer) Simonu, 
rojenem 26. 10. 1839, nazadnje stanujoč Podkoren 35, 
Kranjska Gora, ki je umrl dne 16. 1. 1902.

V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. Podko-
ren.

Ker zapustnikovi dediči niso znani, na podlagi do-
ločila 206. člena Zakona o dedovanju, pozivamo vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Lav-
tižar (Lautischer) Simonu, naj se priglasijo pri naslovnem 
sodišču v roku enega leta po objavi tega oklica.

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

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 10. 10. 2014

D 212/2011 Os-3853/14

Pri Okrajnem sodišču v Kamniku je v teku zapu-
ščinski postopek po pok. Jožetu Francetu Palme, roj. 
1. 1. 1921 in umrlem 24. 3. 1981, nazadnje stan. 33 Day 
Street South, West Granby, CT 06090 v ZDA.

Zapustnik oporoke ni naredil, zato bi prišli kot za-
koniti dediči v poštev vdova in morebitni potomci (sinovi 
in hčere oziroma če je kateri od njih že pokojen, njihovi 
potomci). Če teh sorodnikov zapustnik ni imel, bi prišli 
kot zakoniti dediči v poštev dediči drugega dednega 
reda, in sicer oče in mati oziroma če sta že pokojna, 
njuni potomci (bratje in sestre zapustnika oziroma njihovi 
potomci). Če tudi teh sorodnikov zapustnik ni imel, pa bi 
prišli kot zakoniti dediči tretjega dednega reda v poštev 
bratranci in sestrične oziroma če je kateri od njih poko-
jen, njihovi potomci.

Če sta katera od zgoraj navedenih oseb oziroma 
morebitna druga oseba, ki misli, da ima pravico do de-
diščine, vas pozivamo, da se sodišču priglasite v enem 
letu, od objave oklica v Uradnem listu RS.

Po preteku zgoraj navedenega roka, bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Kamniku  
dne 29. 10. 2014

D 237/2013 Os-3878/14

Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici Mariji Bre-
znik v zapuščinski zadevi po dne 10. 8. 2013 umrlem 
Jožefu Ribiču, sinu Avgusta, rojenem 26. 11. 1958, na-
zadnje stanujočem Kališovec 26, Blanca, izven naroka 
dne 4. 11. 2014, podaje oklic:

Zakoniti dediči tretjega dednega reda po pokojnem 
Jožefu Ribiču, sinu Avgusta, rojenem 26. 11. 1958, Ka-
lišovec 26, Blanca, katerih podatkov sodišče nima, se 
pozivajo, da v roku enega leta od objave tega oklica na 
oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu Re-
publike Slovenije, priglasijo svoje pravice do zapuščine.

Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 4. 11. 2014

IV D 424/2014 Os-3863/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapu-
ščinski postopek po pokojni Zorec Tatjani, hčerki Zorec 
Josipa, rojeni dne 20. 1. 1935, umrli dne 13. 1. 2013, 
nazadnje stanujoči na naslovu Celovška cesta 127, 
Ljub ljana, državljanki Republike Slovenije.

Sodišču niso znani dediči, ki bi lahko prišli v poštev 
za dedovanje po navedeni osebi. Glede na navedeno 
sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) 
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma do 
sodelovanja v zapuščinskem postopku po pokojni Zorec 
Tatjani poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče za-
puščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 4. 11. 2014

D 463/2013 Os-3911/14

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 
Jožefi Suša, roj. Antončič, roj. 16. 3. 1926, državljanki 
Slovenije, ki je umrla dne 28. 11. 2013, z zadnjim stalnim 
prebivališčem Dolenja vas 34, 6224 Senožeče.

Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapu-
stničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebi-
tne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica 
in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo 
pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta 
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 17. 10. 2014

D 405/2014 Os-4093/14

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 
Jožefi Wondschina, roj. Šušteršič, v zemljiški knjigi je 
vpisana z naslovom Via Dignano 36, 52000 Pula, Hrva-
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ška, sedaj neznanega naslova, ki je bila razglašena za 
mrtvo s sklepom naslovnega sodišča, opr. št. N 42/2014 
in se je kot datum smrti določil 1. 1. 1954.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih de-
dičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, 
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica 
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, 
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski 
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 26. 11. 2014

Oklici pogrešanih

I N 30/2014 Os-3326/14

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-
gatelja Damijana Saksida, Potok pri Dornberku 4, Dorn-
berk, ki ga zastopa odv. Darja Pahor iz Nove Gorice, po-
stopek o razglasitvi za mrtvega, in sicer Andrej Saksida, 
neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnik za posebni 
primer, in sicer Center za socialno delo Nova Gorica po 
pooblaščencu.

O pogrešanem razen podatkov, da naj bi v obdo-
bju med obema vojnama šel v Argentino in izpiskov iz 
zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba živa, ne 
obstaja noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešanega Saksida Andreja, naj javijo tukajšnje-
mu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, 
sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega raz-
glasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 27. 8. 2014

I N 61/2014 Os-4138/14

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-
gatelja: Franc Leon, Bilje 122/f, Renče, postopek o raz-
glasitvi za mrtve, in sicer: 1. Friderika Hvala roj. Leon, roj. 
22. 10. 1909, neznanega prebivališča, Avstralija, 2. Va-
lerija Gorkič, roj. Leon, roj. 28. 10. 1902, z zadnjim pre-
bivališčem Kairo, Egipt in 3. Erminija Komel, roj. Leon, 
roj. 15. 4. 1906, z zadnjim prebivališčem Monte Video, 
Urugvaj, ki jih zastopa skrbnik za posebni primer, in sicer 
Center za socialno delo Nova Gorica po pooblaščencu.

O pogrešanih razen, da so se vse rodile v Biljah 
očetu Janezu in materi Alojziji roj. Jarc ter izpiskov iz 
zemljiške knjige, da so bile pogrešane osebe žive, ne 
obstaja noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešanih Friderike Hvala, Valerije Gorkič in Er-
minije Komel, naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh 
mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega 
roka sodišče pogrešane razglasilo za mrtve.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 2. 12. 2014

N 75/2014 Os-4090/14

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku neprav-
dni postopek predlagateljice Nade Germek, Briščiki 34, 

34010 Zgonik, Italija, zaradi razglasitve nasprotnega 
udeleženca Viktorja Kocjana, Vrhovlje 22, Sežana, za 
mrtvega.

Pogrešani Viktor Kocjan je bil rojen dne 25. 8. 1896 
kot sin Kocjan Andreja in Marije, v Vrhovljah št. 22. V ko-
rist imenovanega je v zemljiški knjigi vpisana osebna 
služnost oziroma prevžitna pravica, ki jo je ta pridobil 
na podlagi notarske ženitne in izročilne pogodbe z dne 
24. 5. 1913, št. 8526 in vknjižbene izjave z dne 5. 11. 
1913, št. 8787. Drugih podatkov o pogrešanemu ni.

Pogrešanega se poziva, da se oglasi, vse, ki bi 
karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu in njegovem ži-
vljenju, zlasti smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okraj-
nemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave 
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka 
pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 20. 11. 2014

N 76/2014 Os-4091/14

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku neprav-
dni postopek predlagateljice Nade Germek, Briščiki 34, 
34010 Zgonik, Italija, zaradi razglasitve nasprotne ude-
leženke Amalije Kocjan, Vrhovlje 22, Sežana, za mrtvo.

Pogrešana Amaliji Kocjan je bila rojena dne 6. 3. 
1887 kot hči Kocjan Andreja in Marije, v Vrhovljah št. 22. 
V korist imenovane je v zemljiški knjigi vpisana osebna 
služnost oziroma prevžitna pravica, ki jo je ta pridobila 
na podlagi notarske ženitne in izročilne pogodbe z dne 
24. 5. 1913, št. 8526 in vknjižbene izjave z dne 5. 11. 
1913, št. 8787. Drugih podatkov o pogrešani ni.

Pogrešano se poziva, da se oglasi, vse, ki bi karkoli 
vedeli o nasprotni udeleženki in njenem življenju, zlasti 
smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču 
v Sežani v roku treh mesecev od objave tega oklica, 
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešano 
razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 20. 11. 2014

N 11/2014, N 13/2014 Os-3909/14

Okrajno sodišče v Škofji Loki vodi na predlog predla-
gateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno 
pravobranilstvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek 
v Kranju, postopek o razglasitvi za mrtva, in sicer Janez 
Zupanc in Jožef Zupanc, oba Zali Log, Železniki, ki ju 
zastopa skrbnik za posebni primer, in sicer Center za 
socialno delo Škofja Loka.

O pogrešanih, razen podatkov, da se je Janez Zu-
panc rodil dne 26. 1. 1917 v Zalem Logu in Jožef Zupanc 
dne 30. 3. 1914 v Zalem Logu ter podatka Župnije Zali 
Log, da je Janez Zupanc leta 1945 umrl kot partizan na 
Dolenjskem, Jožef Zupanc pa je bil leta 1943 ubit kot 
kurir na Zalem Logu in izpiskov iz zemljiške knjige, da 
sta bili pogrešani osebi živi, ne obstaja nobeden drug 
podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešanih Janezu Zupancu in Jožefu Zupancu, 
naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po 
objavi tega oklica, sicer bo po preteku tega roka sodišče 
pogrešana razglasilo za mrtva.

Okrajno sodišče v Škofji Loki  
dne 7. 11. 2014
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Zavarovalne police preklicujejo

Močnik Darinka, Vrhpolje pri Kamniku 106, Kamnik, 
zavarovalno polico, št. 70000039979, izdala Zavaroval-
nica Adriatic Slovenica d.d. gnw-334799

Spričevala preklicujejo

Kompare Marko, Ob potoku 36, Škofljica, diplo-
mo Univerze v Ljub ljani, Fakulteta za elektrotehniko, 
št. 3262, izdano leta 1984. gni-334813

Slapšak Maja, Rimska cesta 14, Ljub ljana, diplomo 
Fakultete za farmacijo, leto izdaje 2004. gnm-334809

Drugo preklicujejo

Bečić Ramiz, Partizanska cesta 43, Škofja Loka, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500005943001, 
izdajatelj Cetis d.d. gnv-334800

Bočko Kuhar Jan, Podpeška cesta 208, Brezovica 
pri Ljub ljani, študentsko izkaznico, št. 63090429, izdala 
Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnt-334802

Bosnaekspres d.o.o., Aškerčeva ulica 15, Ce-
lje, licenco za mednarodni avtobusni prevoz, št. 
GE005662/06496, izdala GZS. gns-334803

Cvahte Ludvik, Mariborska 4, Slovenska Bistrica, 
digitalno tahografsko kartico, št. 107050002797000, iz-
dajatelj Cetis Celje d.d. gnj-334812

FamiS, Dean Stamenković s.p., Rusjanov 
trg 4, Ljub ljana, licenco, št. 012827/002, za vozilo MAN 
TGX 440, reg. št. LJ 177 CD. gnp-334806

Gaber Bertoncelj s.p., Na Trati 22, Lesce, licenco, 
št. 010250/AĆ54-2-6864/2012. gnn-334808

KO-TRANS d.o.o., Muretinci 46B, Gorišnica, dovo-
lilnico, št. 509108, oznaka države 792/36 Turčija-tranzit 
tretje države. gnq-334805

Nedeks d.o.o., Kosovelova ulica 16, Celje, potrdilo 
o ustreznosti vozila v skladu s konvencijo TIR za tovorno 
vozilo Renault, tip vozila 385.2456X2/22CVA 1, reg. št. 
LJ IF 984 in priklopno vozilo DC priklopnik, reg. št. LJ 
IG 557. gnk-334811

Pečarič Jože, Železniki 10, Metlika, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500017061001, izdajatelj Cetis 
Celje, d.d. gno-334807

»Šturmtransport« Metod Šturm s.p., Staneži-
če 86, Ljub ljana-Šentvid, licenci, št. 009954/001, 002. 
gnu-334801

Trnovec Toni, Pristava pri PG 26, Polhov Gradec, 
potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne usposoblje-
nosti za pridobitev licence v cestnem prometu, izdajatelj 
Inter - es, d.o.o., leto izdaje 1999. gnr-334804

Preklici
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