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Popravek
V javnem razpisu za sofinanciranje gasilske zašči-

tne in reševalne opreme za obdobje od 1. 6. 2014 do 
30. 4. 2015, Uprave RS za zaščito in reševanje, Vojkova 
cesta 61, Ljub ljana, ki je bil objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 17 dne 13. 3. 2015, se besedilo v tretjem odstav-
ku druge točke razpisa (Pogoji, ki jih mora izpolnjevati 
prijavitelj na javni razpis), popravi in se glasi:

»V primeru, ko se za sofinanciranje prijavlja PGD 
z manj razvitega območja, ki je opredeljeno s Koeficien-
ti razvitosti občin za leto 2015 (Ministrstvo za finance, 
št. 007-888/2014/13 z dne 5. 1. 2015) mora vlogo na 
razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne 
opreme ter gasilskih vozil za obdobje od 1. 6. 2014 do 
30. 4. 2015 (v nadaljnjem besedilu: vloga) posredovati 
PGD neposredno, ne pa GZ v njegovem imenu«.

Besedilo v prvem odstavku tretje točke razpisa (Me-
rila za razdelitev sredstev), se popravi in se glasi:

»Razdelitev sredstev za zagotavljanje enakomerne-
ga razvoja gasilskih enot: pri določitvi višine sofinanci-
ranja se upošteva razvitost občin glede na indeks razvi-
tosti občin, skladno s Koeficienti razvitosti občin za leto 
2015 (Ministrstvo za finance, št. 007-888/2014/13 z dne 
5. 1. 2015), kjer se kot manj razvite upoštevajo občine 
s koeficientom razvitosti enakim ali manjšim od 1, kar 
pomeni 109 občin (priloga), in sicer:«.

Uprava RS za zaščito in reševanje

 Ob-1669/15

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, uradno prečišče-
no besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13; v nadaljeva-
nju: ZUJIK) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega 
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov 
in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pra-
vilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 
in 90/12) Ministrstvo za kulturo RS objavlja

javni ciljni razpis
za izbor izvajalca javnega kulturnega programa 
informacijske podpore oddaljenemu dostopu  

do e-knjig v okviru spletne knjigarne  
in knjižnične mreže, ki ga bo v letih 2015–2018 
sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, 

namenjenega za kulturo 
(v nadaljevanju: programski razpis,  

oznaka JCPR-DIGIP-EKNJIGA-2015-2018)
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Re-

publika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 
ulica 10, Ljub ljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

2. Predmet in področje javnega razpisa
Predmet programskega razpisa, oznaka 

JCPR-DIGIP-EKNJIGA-2015-2018, je sofinanciranje 
izvajalca javnega kulturnega programa informacijske 
podpore oddaljenemu dostopu do e-knjig v okviru sple-
tne knjigarne in knjižnične mreže v obdobju od 2015 do 
vključno 2018 (v nadaljevanju: program informacijske 
podpore e-knjigi).

V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični 
obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za žen-
ski in moški spol.

Razpisno področje je založništvo.
3. Cilji razpisa
Ministrstvo bo izvajalca javnega kulturnega progra-

ma informacijske podpore e-knjigi podpiralo v skladu 
z naslednjimi dolgoročnimi cilji: povečanje dostopnosti 
javnih kulturnih dobrin in informacij, nadgrajevanje ob-
stoječega stanja z uvajanjem novih tehnologij, zagota-
vljanje širokega in aktualnega nabora publikacij v e-obli-
ki, vpeljevanje celostnih storitev za povezovanje avtor-
jev, založnikov, knjigarn, knjižnic in bralcev ter razvoj 
platforme za prodajo elektronskih knjig.

Sofinanciranje je namenjeno podpori tistemu iz-
vajalcu javnega kulturnega programa, čigar dosedanje 
delovanje na nacionalnem nivoju bo za namen tega 
razpisa prepoznano kot zelo dobro, njegov večletni pro-
gram dela pa vključuje cilje kulturne politike, kot jih opre-
deljuje Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 
2014–2017 (v nadaljevanju: NPK 2014–2017).

Cilji kulturne politike, kot jih opredeljuje NPK 
2014–2017, in so podlaga za ovrednotenje načrtovane-
ga programa predlagatelja, so poleg ciljev in ukrepov, 
opredeljenih v poglavjih Slovenski jezik, Kulturno-ume-
tnostna vzgoja, Digitalizacija, Mednarodno sodelovanje 
ter Samozaposleni v kulturi, ki prečijo vsa področja 
kulture, predvsem cilji in ukrepi, opredeljeni za področje 
Knjige in Knjižnične dejavnosti, v povezavi s promocijo 
branja pa tudi za področje Medijev.

Slovenski jezik
– Razvoj kakovostne umetniške in kulturne ustvar-

jalnosti v slovenščini (ukrepa: podpirati produkcijo ume-
tnostnih besedil v slovenščini; podpirati prevajanje tujih 
umetnostnih besedil v slovenščino in v različne tuje 
jezike).

– Razvijanje jezikovne zmožnosti vseh skupin go-
vorcev s ciljem dviga ravni bralne pismenosti (ukrep: 
podpirati razvoj bralne kulture).

Kulturno-umetnostna vzgoja
– Razvoj in promocija bralne kulture (ukrep: razvoj 

in mreženje dobrih praks na nacionalni in regionalni rav-
ni, ki jih izvajajo splošne knjižnice in kulturne ustanove 
s področja bralne kulture, namenjenih družinam, zlasti 
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socialno ogroženim oziroma deprivilegiranim, starejšim 
in medgeneracijskemu povezovanju; posebno pozor-
nost nameniti participaciji mladih ter ranljivim družbenim 
skupinam, s posebnim poudarkom na otrocih in mladih).

Digitalizacija
– Kontinuirano večanje obsega in spletne dosto-

pnosti digitalnih vsebin s področja kulture.
– Digitalna hramba in javno spletna dostopnost so-

dobnih avtorskih del.
Mednarodno sodelovanje
– Večja prepoznavnost slovenske kulture v medna-

rodnem prostoru.
Samozaposleni v kulturi
– Boljše samozaposlitvene in zaposlitvene možno-

sti na vseh področjih kulture, s poudarkom na mla-
dih ustvarjalcih (ukrep: povezovanje samozaposlenih, 
javnega in zasebnega sektorja (nevladne organizacije, 
mala in srednje velika podjetja).

Knjiga
– Večja prodaja kakovostnih knjig in revij (ukrep: 

ciljna podpora programom za pospeševanje prodaje 
knjig in revij v knjigarnah).

– Bolj učinkovita državna podpora knjigi v smeri 
celovite politike do knjige (ukrepa: spodbujanje pretvor-
be subvencioniranih knjig in revij v elektronski format 
ter podpora pretvorbi že izdanih subvencioniranih knjig 
v elektronski format; razvoj platforme za prodajo elek-
tronskih knjig).

Knjižnična dejavnost
– Večja dostopnost storitev knjižnične javne službe 

vsem prebivalcem Republike Slovenije (ukrep: povečati 
dostopnost digitalnih kulturnih vsebin s tehnološko in 
vsebinsko nadgradnjo ter povečanjem števila sodelujo-
čih organizacij).

– Večja dostopnost specializiranih storitev knjižnič-
ne javne službe in njihova večja kakovost (»Raven sto-
ritev in njihove dostopnosti v mreži javnih knjižnic bomo 
dopolnili s specializiranimi storitvami, ki bodo slepim, 
slabovidnim in drugim osebam z motnjami branja dostop 
do povečanega števila njim prilagojenega knjižničnega 
gradiva omogočale tudi v enotah slovenskih splošnih 
knjižnic.«).

Mediji
– Višja raven medijske pismenosti (ukrep: nacional-

na promocija branja in kupovanja časnikov, časopisov in 
revij ne glede na njihov nosilec).

4. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Založništvo je področje, ki na področju knjige po-

vezuje avtorja in bralca. Avtorjeva intelektualna storitev 
se materializira v obliki knjige, ki je ponujena bralcem 
oziroma kupcem.

Elektronska knjiga ali e-knjiga je izdana v elek-
tronski datotečni obliki in izdelana na podlagi mednaro-
dnih standardov (EPUB in sorodni). Uporabnik jo lahko 
bere na osebnem računalniku, tabličnem računalniku, 
pametnem telefonu, e-bralniku in podobnih sodobnih 
napravah. Avtor in založnik sta še vedno povezana s sis-
temom varovanja avtorske pravice. E-knjiga lahko za 
zaščito avtorskih pravic uporablja programske rešitve, 
ki preprečujejo nenadzorovano distribucijo.

Javni kulturni program (v nadaljevanju: program) 
je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota pro-
gramskih dejavnosti. Program je v celoti in v svojih delih 
dostopen javnosti in bo izveden v obdobju od 2015 do 
vključno 2018.

Izvajalec programa je skladno z določili 58. člena 
ZUJIK: pravna oseba, katere dejavnost je po kvaliteti 
ali po pomenu primerljiva s kulturno dejavnostjo jav-
nih zavodov z njegovega delovnega področja; pravna 

oseba, katere dejavnost se praviloma ne zagotavlja 
v javnih zavodih, njegov kulturni program pa je v javnem 
interesu. Izvajalec programa je odgovorni nosilec pro-
grama ter poslovno in programsko predstavlja kulturno 
organizacijo.

Izvajalec programa v okviru tega razpisa je izbrani 
prijavitelj, ki je lastnik in upravitelj programa informacij-
ske podpore e-knjigi.

Upravičene osebe so nevladne kulturne organi-
zacije, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških 
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, 
ter delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo splošne 
in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

Nevladne kulturne organizacije so pravne osebe, 
ki so ustanovljene kot društva, zasebni zavodi, usta-
nove in druge nevladne organizacije ter so registrira-
ne za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter 
posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji. Izpolnjujejo 
naslednje pogoje: niso ustanovljene z namenom pri-
dobivanja dobička, morebitnega presežka prihodkov 
nad odhodki pa ne delijo med svoje člane ali uporab-
nike, temveč ga uporabijo za uresničevanje svojega 
namena; niso ustanovljene z namenom pridobivanja 
gospodarske koristi svojih članov ali ustanoviteljev; 
med njihovimi ustanovitelji ni več kot polovica pravnih 
oseb javnega prava; so ustanovljene prostovoljno; so 
pri upravljanju neodvisne od organov oblasti, politike 
ali gospodarstva.

Upravičeni stroški:
Izvajalec na razpisu izbranega programa je upra-

vičen do sofinanciranja naslednjih stroškov za izvedbo 
programa:

– splošni stroški delovanja,
– stroški dela,
– programski materialni stroški,
– stroški nakupa opreme in investicijskega vzdrže-

vanja, vezani na izvedbo programa.
Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani mini-

strstva so sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov, 
navedenih v razpisni prijavi prijavitelja. Upravičeni stro-
ški so tisti, ki so:

– nujno potrebni za uspešno izvedbo programa in 
so vezani na izvedbo programa,

– opredeljeni v prijavi prijavitelja,
– skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, 

zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinko-
vitosti,

– dejansko nastali,
– prepoznavni in preverljivi,
– podprti z izvirnimi dokazili,
– niso in ne bodo istočasno financirani od drugih 

sofinancerjev programa (dvojno financiranje).
Programski materialni stroški so stroški, nastali z iz-

vedbo programa.
Splošni stroški delovanja so stroški delovanja iz-

vajalca programa, ki se jih ne da vezati le na izvedbo 
programa (npr. najemnine prostorov, varovanje, računo-
vodstvo, pisarniški material, ogrevanje, elektrika, voda, 
telefon …), so pa v sorazmerju z obsegom programa, 
podprtim v okviru razpisa.

Stroški dela so stroški, nastali z izplačilom dohodka 
osebam, zaposlenim ali v drugem pogodbenem razmer-
ju pri izvajalcu (stroški plač in drugi stroški dela), in so 
v sorazmerju z obsegom programa, podprtim v okviru 
razpisa.

Stroški nakupa opreme in investicijskega vzdrže-
vanja so stroški, nastali z nakupom opreme in investi-
cijskim vzdrževanjem, ki sta nujno potrebna za izvedbo 
programa.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 19 / 20. 3. 2015 / Stran 463 

Finančna uravnoteženost projekta pomeni:
– uravnoteženost upravičenih stroškov programa 

z njegovimi obsegom in vsebino (zlasti glede cenovne 
primernosti in stroškovne učinkovitosti),

– da so prihodki enaki odhodkom.
5. Opredelitev javnega kulturnega programa
Javni kulturni program informacijske podpore e-knji-

gi je namenjen večanju dostopnosti do e-knjig, večji 
dostopnosti storitev knjižnične javne službe vsem prebi-
valcem Republike Slovenije, večanju obsega in spletne 
dostopnosti digitalnih vsebin s področja kulture, višji 
stopnji javne spletne dostopnosti do avtorskih del ter 
razvoju elektronskega založništva.

Sofinanciran bo program, ki zagotavlja informacij-
sko podporo spletni knjigarni e-knjig ter spletni knjižnični 
izposoji e-knjige.

6. Pogoji za sodelovanje na razpisu
6.1. Splošni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene 

osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
1. so nevladne kulturne organizacije, registri-

rane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter 
posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo 
na področju razpisa,

2. so vsaj pet let registrirani za izvajanje dejav-
nosti na področju kulture in umetnosti,

3. so vsaj pet let aktivno delovali na področju 
založništva,

4. so v primeru, če so bili pogodbena stranka 
ministrstva v letih od 2012 do vključno 2014, izpolnjevali 
vse pogodbene obveznosti do ministrstva (podlaga za 
ugotovitev izpolnjevanja pogodbenih obveznosti je ar-
hivirana dokumentacija ministrstva za leta 2012, 2013 
in 2014),

5. ne prijavljajo programskih dejavnosti ali enot, 
ki so že bile izbrane med leti 2012 in 2014 na program-
skih ali projektnih razpisih oziroma pozivih ministrstva, 
na razpisih Slovenskega filmskega centra javne agenci-
je RS, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Javne 
agencije za knjigo RS in drugih ministrstev,

6. dovoljujejo objavo osebnih podatkov z na-
menom objave rezultatov razpisa na spletni strani mi-
nistrstva, skladno z Zakonom o dostopu do informacij 
javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP, 23/14 in 50/14) 
in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo),

7. da se na ta razpis prijavljajo samo enkrat,
8. da nimajo omejitve poslovanja na podlagi Za-

kona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 
RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).

6.2. Posebni pogoji:
Prijavijo se lahko le prijavitelji (upravičene osebe), 

ki, poleg splošnih, izpolnjujejo še naslednje posebne 
pogoje:

– da na letni ravni ne zaprošajo za več kot 70.000 € 
oziroma ne zaprošajo za več kot 70 % stroškov celotne-
ga programa,

– da zagotavljajo visoko stopnjo vključenosti e-knjig 
aktualne in pretekle založniške produkcije, s posebnim 
poudarkom na zagotavljanju dostopnosti do publikacij, 
ki so bile subvencionirane na razpisih Ministrstva za 
kulturo in Javne agencije za knjigo Republike Slovenije,

– da zagotavljajo spletni dostop do programa infor-
macijske podpore e-knjigi vsem uporabnikom ne glede 
na njihovo lokacijo,

– da zagotavljajo povezovanje ter sodelovanje med 
avtorji, založniki, knjigarnami, knjižnicami in bralci,

– da pri oblikovanju programske opreme in pripravi 
vsebin upoštevajo uveljavljene mednarodne standarde 
in priporočila ter zagotovijo zanesljivo delovanje v sple-
tnem okolju ter enake možnosti dostopa do vsebin por-
tala ne glede na brskalnik oziroma napravo prek katere 
uporabnik dostopa do portala,

– da so, v primeru, da so imeli v obdobju 2012–2014 
sklenjene pogodbe z avtorji (pisatelji, pesniki, prevajalci, 
ilustratorji ...) knjig, do njih izpolnili pogodbene obve-
znosti,

– da so v obdobju do prijave na razpis sodelovali 
oziroma poslovali z najmanj 50 založniki in knjižnicami 
ter drugimi domačimi in mednarodnimi organizacijami 
s področja knjige ter z Javno agencijo za knjigo Repu-
blike Slovenije,

– da so v obdobju 2012–2014 zagotovili dostopnost 
do najmanj 300 različnih naslovov e-knjig,

– da so prek spletnega portala v obdobju 2012–2014 
zabeležili dostop skupaj vsaj 5.000 obiskovalcem,

– da bodo tudi po zaključku financiranja na podlagi 
tega razpisa zagotovili dostopnost rezultatov sofinan-
ciranja v obdobju najmanj 10 let. Če izvajalec preneha 
z delovanjem pred potekom pogodbe, prenese vse pra-
vice v zvezi s projektom na Javno agencijo za knjigo Re-
publike Slovenije oziroma njenega pravnega naslednika 
ter zagotovi prenos izdelka ter vseh gradiv, do katerih 
dostopnost ohrani Javna agencija za knjigo Republike 
Slovenije, do izbire novega izvajalca prek javnega raz-
pisa. Po poteku pogodbe postane izdelek last Republi-
ke Slovenije. Nadaljnja dostopnost se zagotovi z izbiro 
izvajalca prek javnega razpisa,

– da spletni dostop do programa informacijske pod-
pore e-knjigi ustreza smernicam WCAG 2.0 nivo AA.

Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 
točke 6.1. in 6.2 s podpisanimi izjavami na predpisanem 
prijavnem obrazcu. Izpolnjevanje pogoja v točki 6.1 – 2 
se ugotavlja na osnovi dostopnih javnih evidenc, in sicer 
mora prijavitelj pogoj izpolnjevati na dan zaključka razpi-
snega roka. V primeru, da ministrstvo naknadno zahteva 
originalna potrdila o izpolnjevanju splošnih pogojev po 
posameznih alinejah, jih mora prijavitelj dostaviti v zah-
tevanem roku.

7. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpira-

nje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje 
ministrica za kulturo.

Prijavitelji, ki se prijavijo na razpis s formalno nepo-
polno vlogo, bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj 
mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva 
k dopolnitvi, sicer se bo vloga štela kot nepopolna. 
Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo 
vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega 
postopka in zavržene s sklepom.

Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve 
o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani odločbi o iz-
boru spremeni odločitev in z izvajalcem programa ne 
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne 
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev ali pogodbenih ob-
veznosti v času letnega pregleda razveže že sklenjeno 
pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva 
vračilo sredstev.

Opozorilo:
V primeru, če se prijavitelj prijavi na ta razpis z več 

kot eno vlogo, se vse vloge prijavitelja zavržejo iz razlo-
ga neizpolnjevanja splošnih pogojev (kot neupravičene 
osebe).

Dokumentacije, priložene vlogi, ministrstvo ne 
vrača!
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8. Razpisni kriteriji
Program, prijavljen na programski razpis, oznaka 

JCPR-DIGIP-EKNJIGA-2015-2018, se ocenjuje s kri-
teriji. Kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri 
posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina 
prejetih točk. Najvišje možno število vseh prejetih točk 
za program je 90 točk.

Kriterij: 
Število 
 možnih

točk

a. programske reference prijavitelja v obdobju 2012–2014 prepoznavnost in uveljavljenost 
prijavitelja – 5 točk

 poslovna sposobnost prijavitelja – 5 točk  
10*

b. obseg prijavljenega programa, njegova celovitost, aktualnost in realna izvedljivost; 20

c. utemeljenost programa; 10

d. predvidena dostopnost in doseg; 20

e. predviden obseg širitve digitalne zbirke; 10

f. prikaz razpoložljivosti in dostopnosti e-knjig za izposojo v nacionalnem vzajemnem 
bibliografskem sistemu; 10

g. ustreznost načrtovane promocije za čim boljšo prepoznavnost in večjo dostopnost 10

SKUPAJ: 90

* Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu, prejme dodatno točko (36. člen Zakona o društvih, Uradni list RS, št. 64/11 
– UPB2), vendar za ta splošni kriterij skupaj največ 10 točk.

Obrazložitev točkovanja:
Po posamezni alineji je mogoče prejeti največ 

10 točk. Pri tem se točke dodelijo po sistemu: 10 in 
9 točk = zelo dobro, 8 in 7 točk = dobro, 6, 5 in 4 točke 
= sprejemljivo, 3, 2 in 1 točka = manj sprejemljivo ter 
0 točk = nesprejemljivo.

9. Uporaba kriterijev
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri če-

mer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja mo-
žna višina doseženih točk. Najvišje možno število pre-
jetih točk za program na razpisnem področju je 90 točk, 
financiran pa bo program, ki bo ovrednoten višje.

Vsebinsko ovrednotenje iz prvega odstavka izvede 
strokovna komisija, pristojna za razpisno področje.

Z izvajalcem izbranega programa bo na podlagi 
odločbe sklenjena pogodba za obdobje trajanja razpisa. 
Ob letnem pozivu k predložitvi programa za naslednje 
leto ali v primeru drugih objektivnih sprememb, ki vpliva-
jo na pogodbeno razmerje, bodo z izvajalcem sklenjeni 
dodatki k pogodbi, v katerih bosta določena dokončen 
obseg programa v posameznem letu in dokončna viši-
na sredstev za izvedbo programa v določenem letu ter 
opredeljene druge morebitne spremembe, vezane na 
izvedbo izbranega programa in pogodbeno razmerje. 
Dokončna višina sredstev za posamezno leto se določi 
na podlagi pregleda realizacije pogodbe in vsebinskega 
ovrednotenja ter okvira sredstev, namenjenih razpisu 
v posameznem proračunskem letu. Izvajalec izbranega 
programa mora skozi celotno obdobje trajanja razpisa 
izpolnjevati splošne in posebne pogoje razpisa.

10. Predvidena vrednost sredstev
Vrednost sredstev, namenjenih za predmet razpi-

sa, oznaka JCPR-DIGIP-EKNJIGA-2015-2018, znaša: 
70.000,00 EUR na letni ravni.

Ministrstvo bo v obdobju 2015–2018 v okviru razpi-
sa, oznaka JCPR-DIGIP-EKNJIGA-2015-2018, sofinan-
ciralo največ 1 program na področju založništva.
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11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za izbrani program 

morajo biti porabljena v proračunskih letih 2015, 2016, 
2017 in 2018, oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal 
Zakon o izvrševanju proračuna RS.

Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplače-
vala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi 
o sofinanciranju kulturnega programa, na podlagi izsta-
vljenih popolnih zahtevkov za izplačilo, skladno z ve-
ljavno aktualno zakonodajo za financiranje iz državnega 
proračuna.

12. Razpisni rok: razpis se prične 20. 3. 2015 in se 
zaključi 20. 4. 2015.

13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo programskega razpisa, oznaka 

JCPR-DIGIP-EKNJIGA-2015-2018,
– prijavni obrazci (z navedbo obveznih prilog).
Prijavitelj mora ob prijavi programa na razpis prilo-

žiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce,
– obvezne priloge k prijavnim obrazcem,
– izpolnjene prijavne obrazce dodatno tudi v obliki, 

ki omogoča nadaljnjo obdelavo podatkov (na CD, USB 
ali sorodnem mediju).

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpi-
snem roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva, Maistro-
va 10, Ljub ljana, ves poslovni čas ministrstva.

Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisne-
jo tudi s spletne strani ministrstva: www.mk.gov.si, kjer 
najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo tega 
razpisa z oznako JCPR-DIGIP-EKNJIGA-2015-2018.

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času raz-
pisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno do-
kumentacijo tudi poslati.

14. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih prijavnih 

obrazcih ter mora vsebovati vse obvezne priloge in po-
datke, določene v razpisni dokumentaciji.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-
mi pogoji in kriteriji razpisa.

Vloga mora biti v poslovnem času ministrstva predlo-
žena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, 
Maistrova 10, 1000 Ljub ljana, najkasneje do 20. 4. 2015, 
oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporoče-
na pošiljka na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistro-
va 10, 1000 Ljub ljana. Pošiljka mora biti poslana v zaprti 
kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na 
razpis z oznako JCPR-DIGIP-EKNJIGA-2015-2018). Na 
hrbtni strani kuverte mora biti navedba prijavitelja: uradni 
naziv in naslov (sedež).

15. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali 

sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto 
do vključno 20. 4. 2015 oziroma do tega dne ni bila 
v poslovnem času ministrstva predložena glavni pisarni 
ministrstva.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in raz-
pisne dokumentacije. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je 
na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj 
ne dopolni v zahtevanem pet dnevnem roku.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, ka-
terega vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu 
razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi 
obveznih dokazil in vloge prijavitelja.

Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le 
v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopol-
nitev nanaša.

Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vlo-
ge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo 
dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi 
formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero 
vlogo oziroma del vloge se dopolnitev nanaša.

Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega po-
stopka izločilo vse vloge prijaviteljev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo 

najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, 
ki se bo pričelo 4. 5. 2015 ob 10. uri. Ministrstvo bo iz-
bralo predloge za sofinanciranje kulturnih programov po 
postopku, kot ga določa pravilnik o načinu in postopku 
za izbiro kulturnih programov, in največ do vrednosti, 
določenih z državnim proračunom.

Opozorilo!
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka 

razpisa, oznaka JCPR-DIGIP-EKNJIGA-2015-2018, 
vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva. 
V primeru, da pride do sprememb v državnem pro-
računu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposre-
dno vplivajo na izvedbo postopka razpisa, oznaka 
JCPR-DIGIP-EKNJIGA-2015-2018, je ministrstvo dol-
žno ukrepati v skladu s spremembami v državnem pro-
računu oziroma finančnemu načrtu ministrstva.

Če se v času izvedbe postopka razpisa, ozna-
ka JCPR-DIGIP-EKNJIGA-2015-2018, zmanjša obseg 
sredstev, ki je v državnem proračunu, namenjen za 
kulturo, do takšne mere, da ne zagotavlja izpolnitve ci-
ljev razpisa, oznaka JCPR-DIGIP-EKNJIGA-2015-2018, 
lahko ministrstvo iz tega razloga postopek razpisa usta-
vi oziroma v primeru že zaključenega izbora kulturnih 
programov v skladu s spremembami proračuna zniža 
obseg sofinanciranja, spremeni ali prekine že sklenjeno 
pogodbo o financiranju programa.

17. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in poja-
snil v zvezi z razpisom: Marko Jenšterle, tel. 369-59-42, 
e-pošta: marko.jensterle@gov.si, Marjan Gujtman, 
tel. 369-59-46, e-pošta: marjan.gujtman@gov.si, 
mag. Tatjana Likar, tel. 01/369-59-65, e-pošta: tatja-
na.likar@gov.si.

Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu 
in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, 
sredo in petek od 9. do 12. ure ter ob sredah od 14. ure 
do 16. ure.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-1681/15

Na podlagi 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 
71/08 Skl. US: U-I-163/08-7, 76/08, 118/08 Skl. US: 
U-I-163/08-12, 47/10 Odl. US: U-I-312/08-31, 62/10 – 
ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 
99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – 
ZMEPIZ-1 in 95/14 – ZUJF-C), Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 
110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10, 
11/11, 14/13 – popr. in 101/13), Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2015 in 2016, 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 
– ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 
– ZUJF-C, 95/14 in 14/15), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 



Stran 466 / Št. 19 / 20. 3. 2015 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Pri-
poročila Sveta z dne 8. junija 2009 o evropskem ukrepa-
nju na področju redkih bolezni (2009/C 151/02), Načrta 
dela na področju redkih bolezni v Republiki Sloveniji in 
Sklepa o začetku postopka za izvedbo javnega razpisa 
št. C2711-15-653105, objavlja Ministrstvo za zdravje, 
Štefanova 5, Ljub ljana

javni razpis
za sofinanciranje programa Nacionalne kontaktne 

točke za redke bolezni za leti 2015 in 2016
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je so-

financiranje programa Nacionalne kontaktne točke za 
redke bolezni za leti 2015 in 2016 s ključnim ciljem: 
vzpostavitev informacijske točke, ki bo predstavljala 
osrednjo točko za aktivnosti na področju redkih bolezni 
ter bo vzpostavila in vzdrževala spletni portal za redke 
bolezni.

II. Predmet razpisa
Predmet razpisa je vzpostavitev pisarne, v okviru 

katere se bodo zbirale informacije s področja redkih 
bolezni, izvajali strokovni programi, pripravljali strokovni 
odgovori tako pacientom kot zdravstvenemu osebju in 
javnosti.

Programi, ki so že v celoti financirani iz proračun-
skih sredstev in drugih javnih virov, niso predmet tega 
razpisa.

Investicijski projekti niso predmet tega javnega raz-
pisa.

Strokovna srečanja, delavnice, strokovni založniški 
projekti, programi/projekti, ki jih izvajalci tržijo uporab-
nikom programov, niso predmet tega javnega razpisa.

Vloge, ki niso predmet razpisa, ne bodo vključene 
v ocenjevalni postopek in bodo zavržene.

III. Pogoji za pridobitev sredstev:
1. Vlagatelj ima status terciarne zdravstvene usta-

nove, na podlagi Pravilnika o pogojih in postopku za pri-
dobitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek 
(Uradni list RS, št. 72/06) in sedež v Republiki Sloveniji. 
Vlogi mora biti predložena kopija odločbe o statusu ter-
ciarne ustanove Ministrstva za zdravje.

2. Vlagatelj je pravno, finančno in poslovno sposo-
ben za izvedbo prijavljenega programa. Vlagatelj predlo-
ži zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo o delu, ki 
ga je potrdil ustrezen organ, ali odgovorna oseba.

3. Vlagatelj mora imeti zagotovljenih vsaj 20 % sred-
stev za sofinanciranje programa.

Vloge, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenih po-
gojev, ne bodo vključene v ocenjevalni postopek.

IV. Obvezna oblika in vsebina vloge:
1. Vlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem 

obrazcu PZ 2015 – 2016 »Prijava na javni razpis za 
sofinanciranje programa nacionalne kontaktne točke za 
redke bolezni za leti 2015 in 2016.

Razpisna dokumentacija (obrazec PZ 2015 – 2016) 
je vlagateljem na voljo v glavni pisarni Ministrstva za 
zdravje, Štefanova 5, Ljub ljana, I. nadstropje, soba 
št. 22, Igor Verk, vsak delavnik med 8. in 12. uro, oziro-
ma na spletnem naslovu http://www.gov.si/mz, v rubriki 
Javni razpisi.

1. Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente:
a) prijavo na pravilno izpolnjenem obrazcu PZ 

2015 – 2016, z vsemi zahtevanimi podatki in s priloga-
mi (obrazec PZ 2015 – 2016 mora biti priložen v papirni 
obliki),

b) podroben opis programa, ki naj obsega največ 
3 strani (namen, cilji, način izvedbe, kazalniki, merila),

c) kopija odločbe statusa terciarne zdravstvene 
ustanove Ministrstva za zdravje,

d) zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo,
e) vzorec pogodbe.

Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozo-
ve tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih 
dopolnijo. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni. Nepopolne 
vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se 
zavržejo.

2. Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom so 
v času objave javnega razpisa na voljo po elektronski 
pošti. Vsa vprašanja oziroma zaprosila za dodatna po-
jasnila in informacije je potrebno nasloviti pisno na ele-
ktronski naslov: razpis-rb.mz@gov.si. Vprašanja bodo 
skupaj z odgovori objavljena na spletni strani ministr-
stva. Avtorji vprašanj ne bodo objavljeni.

V. Cilji in prednostna področja
1 Programi pomoči, svetovanja in informiranja bol-

nikov z redko boleznijo ter razvoj področja
Cilj razpisa je:
– povečati obveščenost bolnikov, stroke in druge 

zainteresirane javnosti o redkih boleznih in povečati 
prepoznavnost le-teh (katere bolezni so redke, diagno-
sticiranje le-teh, zdravljenje, dostopnost do zdravil sirot, 
rehabilitacija bolnikov z redkimi boleznimi, itd.);

– vzpostaviti in vzdrževati medsebojno sodelovanje 
med različnimi institucijami z namenom učinkovitejše-
ga in hitrejšega reševanja problemov bolnikov z redko 
boleznijo;

– zagotoviti informiranje bolnikov z redko boleznijo 
o obsegu pravic do zdravstvenih in socialnih storitev;

– zmanjšati neenakosti pri dostopnosti in obsegu 
zdravstvenih storitev za bolnike z redko boleznijo;

– omogočiti povezovanje s podobnimi točkami v tu-
jini;

– koordinirati aktivnosti skladno z Načrtom dela na 
področju redkih bolezni v Republiki Sloveniji (aktivna 
udeležba pri realizaciji Načrta dela na področju redkih 
bolezni v Republiki Sloveniji).

Prednostna področja:
– vzpostavitev spletnega portala z naborom rele-

vantnih informacij, kot so naštete v pogodbi, ki je del 
tega razpisa;

– obveščanje in ozaveščanje javnosti in stroke 
o področju redkih bolezni (katere bolezni so redke, dia-
gnosticiranje bolezni, zdravljenje, rehabilitacija bolnikov 
z redkimi boleznimi, dostopnost do zdravil sirot, raziska-
ve na področju redkih bolezni);

– povezovanje različnih akterjev pri načrtovanju, za-
govorništvu in izvajanju celovite obravnave oseb z redko 
boleznijo in izmenjavi dobrih praks doma in v tujini;

– oblikovanje in udejanjanje inovativnih modelov in 
metod pomoči bolnikom z redko boleznijo;

– izobraževanje izvajalcev (zdravniki družinske me-
dicine in drugi specialisti, farmacevti);

– sodelovanje pri implementaciji Načrta dela na 
področju redkih bolezni;

– organizacija domačih strokovnih srečanj;
– koordinacija in priprava odgovorov strokovni jav-

nosti, pacientom in svojcem;
– podpora stroki pri izdelavi strokovnih smernic in 

kliničnih poti za redke bolezni;
– prevod relevantnih delov Orphanet baze ter obja-

va na spletnem portalu;
– promocija dneva redkih bolezni;
– informiranje zainteresirane javnosti o slovenskih 

referenčnih centrih.
Strateške usmeritve:
Načrt dela na področju redkih bolezni: Ministrstvo 

za zdravje RS (2011);
Priporočilo sveta z dne 8. junija 2009 o evropskem 

ukrepanju na področju redkih bolezni (2009/C 151/02);
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Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, svetu 
evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru 
regij: Poročilo o izvajanju Sporočila Komisije o redkih 
boleznih: Izzivi za Evropo in Priporočila sveta z dne 8. 
junija 2009 o evropskem ukrepanju na področju redkih 
bolezni (2009/C 151/02), (2014).

VI. Razpoložljiva sredstva, višina in odstotek sofi-
nanciranja

Sredstva za sofinanciranje programov za leti 2015 in 
2016 v okviru javnega razpisa znašajo 38.500,00 evrov 
v letu 2015 in 38.500,00 evrov v letu 2016, in bodo iz-
branemu ponudniku dodeljena iz proračunske postavke 
6531 – izboljšanje kakovosti in varnosti v zdravstvu, ukrep 
2711-11-0030 – Urejanje in razvoj sistema zdravstva.

Vzorec pogodbe je del javnega razpisa. Ministrstvo 
za zdravje lahko v pogodbi glede na dodeljena sredstva 
z izbranim izvajalcem posebej opredeli konkreten obseg 
programa.

Sofinancirajo se samo upravičeni izdatki, pri čemer 
sofinanciranje Ministrstva za zdravje znaša največ 80 %. 
Vsaj 20 % se mora zagotoviti iz drugih nacionalnih/re-
gionalnih/lokalnih javnih virov ali lastnega financiranja.

Sredstva za leto 2015 mora izbrani vlagatelj pora-
biti do 15. novembra 2015, sredstva za leto 2016 pa do 
15. novembra 2016.

VII. Merila za dodelitev sredstev za Program Na-
cionalne kontaktne točke za redke bolezni za leti 2015 
in 2016

Le prijavljeni programi, ki izpolnjujejo pogoje za uvr-
stitev v postopek ocenjevanja, bodo nadalje ocenjeni na 
podlagi naslednjih meril za dodelitev sredstev:

Merila Opis Ocena
1. Vsebinska ustreznost 50
1.1. Usklajenost programa s cilji 
razpisa 

Program upošteva razširjenost in relevantnost problema za 
Slovenijo. Načrtovane aktivnosti in pričakovani rezultati so 
skladni s cilji razpisa, prednostnimi področji razpisa, izkazujejo 
skladnost s strategijami za posamezna področja in ustrezajo 
potrebam ciljnih skupin iz razpisa.

25

1.2. Zagotavljanje učinkovitosti 
programa

Metodologija in pristopi dela so dokazano učinkoviti. 5

1.3 Inovativnost in dodana vrednost 
programa

Program izkazuje nove rešitve, ki presegajo sedanjo prakso. 5

1.4. Prispevek k zmanjševanju 
neenakosti v zdravju 

Pristop za zmanjševanje neenakosti v zdravju je v predlogu 
programa jasno določen (kjer je to relevantno, so upoštevani 
redkost bolezni, dostopnost do diagnosticiranja, zdravljenje 
z zdravili sirotami, dostop do rehabilitacijskih programov).

5

1.5. Zagotavljanje dolgoročnih 
učinkov programa 

V programu je predviden ustrezen načrt za zagotavljanje 
trajnosti rezultatov po zaključku programa. Program omogoča 
nadgradnjo in ima razviden načrt za širjenje na ostale ciljne 
skupine in izvajalce (edukacija zdravnikov na primarnem nivoju, 
sodelovanje in vključevanje svojcev).

10

2. Kakovost programa in mreženja 30
2.1. Izkušnje in reference na 
področjih, ki so predmet tega 
razpisa

 Sodelujoči v programu so v preteklosti že uspešno izvajali 
programe/projekte/aktivnosti na področjih, ki so predmet 
tega razpisa; v pripravo in izvajanje programa so vključeni 
strokovnjaki, ki imajo reference iz ustreznega področja.

12

2.2 Širjenje (diseminacija) 
rezultatov programa

Program ima načrt širjenja rezultatov programa, ki vključuje 
uporabo razpoložljivih različnih medijskih kanalov in zagotavlja 
maksimalno podporo uresničevanju ciljev in informiranja 
uporabnikov in različnih javnosti o poteku in rezultatih programa.

5

2.3. Vrednotenje (evalvacija) 
programa

Program ima načrtovano ustrezno evaluacijo, ki vključujejo 
procesne kazalnike za vse pomembnejše ukrepe in, kjer je to 
primerno, kazalnike izida; iz načrta je razvidno, da so, kadar je 
to mogoče, v proces vrednotenja vključeni izvajalci/partnerji in 
uporabniki. 

3
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Merila Opis Ocena
2.4. Vključevanje uporabnikov in 
doseganje ciljnih skupin

Uporabniki programa so opredeljeni, ciljne skupine so jasno 
opisane in opredeljene, kjer je to potrebno; v programu je 
razviden načrt doseganja ciljnih skupin, ki vključuje tudi 
vključevanje težje dostopnih skupin; program načrtuje tudi 
vključevanje uporabnikov pri njegovi izvedbi. 

5

2.5 Mreženje Program povezuje različne strokovnjake/izvajalce različnih strok 
in organizacije, ki bodo s svojimi aktivnostmi in znanji prispevali 
k uresničevanju ciljev programa (reference) ter ima načrt 
izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks med sodelujočimi.

5

3. Financiranje in upravljanje programa 20
3.1. Financiranje programa Finančni načrt prijavljenega programa je ustrezno ovrednoten in 

cenovno učinkovit; stroški zagotavljajo doseganje načrtovanih 
ciljev in uresničitev programa.

12

3.2. Vodenje in koordinacija Program je glede na časovno dinamiko (razdelano po mesecih) 
dobro načrtovan, aktivnosti in »outputi« si časovno logično 
sledijo; ima načrt spremljanja, usklajevanja in nadziranja 
izvajanja različnih nalog; postopki administrativnega upravljanja 
so razloženi in ustrezni. 

8

Prijavljeni programi bodo ocenjeni v skladu z zgor-
njimi merili za dodelitev sredstev. Programi, ki pri sklopu 
1. Vsebinska ustreznost ne dosegajo vsaj 35 točk, pri 
sklopu 2. Kakovost programa in mreženja ne dosegajo 
vsaj 20 točk in pri sklopu 3. Financiranju in upravljanju 
programa ne dosegajo vsaj 15 točk, bodo zavrnjeni.

VIII. Model dodeljevanja sredstev:
1. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo samo 

najbolje ocenjen program glede na objavljena merila po 
točkovnem vrstnem redu v okviru posameznega podro-
čja predmeta razpisa.

2. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo le stroške, 
opredeljene v obrazcu PZ 2015 – 2016, ki je del razpi-
sne dokumentacije.

IX. Predložitev vlog:
1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite, 

v zaprti kuverti, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefa-
nova 5, 1000 Ljub ljana, označeni z oznako »Ne odpiraj 
– javni razpis redke bolezni PZ 2015 – 2016«.

Na hrbtni strani mora biti napisan naslov vlagatelja.
Vsak posamezni program je potrebno skupaj z zah-

tevano dokumentacijo predložiti v posebni kuverti, ozna-
čeni na način, ki je predpisan v tej točki.

2. Rok za oddajo vlog je 20. 4. 2015.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je pri-

spela najkasneje do 12. ure dne, 20. 4. 2015, v glavno 
pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljub ljana.

Nepravočasno prispele ali nepravilno označene 
vloge ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene 
vlagateljem.

X. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih vlog se bo pri-
čelo 23. 4. 2015 in ne bo javno.

XI. Izid razpisa
Vlagatelji bodo o izboru programov obveščeni naj-

kasneje v 90 dneh od dneva, ko bo končano odpiranje 
vlog.

Na podlagi predloga komisije o vlogah odloči mi-
nister s sklepom. Vlagatelj lahko na ministrstvo v roku 
8 dni od prejema sklepa vloži zoper ta sklep pritožbo, 
o kateri bo odločal minister.

Ministrstvo za zdravje

Št. 5440-141/2014/14 Ob-1686/15

Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) 
št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določ-
bah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evrop-
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skem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in raz-
veljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES (UL L št. 210, 
z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, 
v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe 
(ES) št. 1081/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L št. 210, 
z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami, 
v nadaljnjem besedilu: Uredba 1081/2006/ES), Ured-
be Komisije (ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decem-
bra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) 
št. 1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 371, z dne 
27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadalj-
njem besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Zakona o dr-
žavni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB4, 89/07 
– Odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 
8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14), Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – UPB2), Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.) in 101/13), Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2014 in 2015/ZIPRS1415/ (Uradni list RS, št. 101/13, 
9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 
95/14 – ZUJF-C in 95/14), Proračuna Republike Slo-
venije za leto 2015/DP2015 (Uradni list RS, št. 102/13), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – 
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Ured-
be o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske 
kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem 
obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 
3/10, 31/10, 79/10, 4/13 in 89/14), Zakona o izobra-
ževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06), Odred-
be o standardih in normativih v izobraževanju odraslih 
(Uradni list RS, št. 43/00), Resolucije o Nacionalnem 
programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji 
za obdobje 2013–2020 (ReNPIO13-20, Uradni list RS, 
št. 90/13), Nacionalnega strateškega referenčnega okvi-
ra 2007–2013, št. CCI 2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 
2007, Operativnega programa razvoja človeških virov za 
obdobje 2007–2013, št. CCI 2007SI051PO001, z dne 
21. 11. 2007, in sklepa Službe Vlade Republike Slo-
venije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi 
organa upravljanja, o potrditvi instrumenta javni razpis 
za izbor operacij, z dne 12. 3. 2015, št. 3032-8/2014/18, 
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost in šport, Masarykova 16, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje svetovanja za odrasle 2015
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa ozi-

roma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v na-
daljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke, 
potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masa-
rykova 16, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: mi-
nistrstvo).

2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje nadaljnje-

ga razvoja in zagotavljanja kakovostnega svetovanja za 
odrasle za vključevanje v vseživljenjsko učenje.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evrop-
ska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. 
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Ope-
rativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 
2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov 
in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.1: 

Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobra-
ževanja in usposabljanja.

Programska osnova, ki jo opredeljuje vsebina jav-
nega razpisa, je opredeljena v Resoluciji Sveta o preno-
vljenem evropskem programu za izobraževanje odraslih: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:C:2011:372:0001:0006:SL:PDF in Resoluciji o Na-
cionalnem programu izobraževanja odraslih v Repu-
bliki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO13–20): 
http://www.uradni-list.si/1/content?id=114925.

Predmet javnega razpisa je izvajanje svetovanja 
za manj izobražene in druge ranljive skupine odraslih.

Prednostne ciljne skupine, za katere se izvaja sve-
tovanje po tem javnem razpisu, so odrasli, ki imajo do-
končano največ štiriletno srednjo šolo in so:

– zaposleni, stari 45 let in več,
– brezposelni, stari 50 let in več,
– mlajši odrasli, ki so zgodaj opustili izobraževa-

nje, Romi, invalidi, migranti, obsojenci in osebe iz manj 
razvitih regij.

Izvajalci svetovanja po tem javnem razpisu mo rajo:
– opraviti več srečanj z udeležencem svetovanja (v 

nadaljnjem besedilu: udeleženec),
– izdelati osebni svetovalni načrt za udeleženca, ki 

vodi do pričakovanih rezultatov svetovanja,
– ugotavljati in vrednotiti neformalno znanje,
– evidentirati udeležence svetovanja v nacional-

ni aplikaciji, spremljati njihovo napredovanje in izdelati 
končno poročilo o doseženih rezultatih.

Posamezen izvajalec iz velike regije mora svetovati 
najmanj 150 udeležencem, iz srednje najmanj 120 ude-
ležencem in iz majhne regije najmanj 90 udeležencem.

Pričakovani rezultati svetovanja na ravni udeležen-
ca so:

– vključitev v izobraževanje oziroma usposablja nje,
– pridobitev kvalifikacije, ki daje javno listino, kot 

na primer: nacionalna poklicna kvalifikacija NPK, spe-
cializacija, certifikat iz tujega jezika, ECDL spričevalo,

– vključitev v druge oblike izobraževanja ali uspo-
sabljanja,

– zaposlitev.
Izvajalci svetovanja po tem javnem razpisu mora-

jo na spletnem naslovu izvajalca objavljati informacije 
o poteku projekta in predstaviti rezultate.

Za izvajanje svetovanja bo izbranih največ 20 pri-
javiteljev, tako, da bo v vsaki statistični regiji (v nadalj-
njem besedilu: regija) v skladu z merili izbran najmanj 
en prijavitelj.

Obdobje izvajanja operacije je od dneva objave 
javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije 
do 31. 10. 2015.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1 Splošni pogoji
Prijavi se lahko pravna oseba, ki:
– je na dan objave tega javnega razpisa registrirana 

za opravljanje izobraževalne dejavnosti pri pristojnem 
sodišču in izvaja svojo dejavnost na območju Republike 
Slovenije;

– je ljudska univerza, katere osnovna dejavnost je 
izobraževanje odraslih;

– ni za isti namen sofinancirana iz drugih sredstev 
državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU;

– razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi 
zmogljivostmi za izvedbo razpisane vsebine;

– je neposredno odgovorna za pripravo in vodenje 
projekta, torej ne nastopa kot posrednik;

– ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem po-
stopku ali likvidacijskem postopku, z njenimi posli ne 
upravlja sodišče;
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– zoper njo ni začet postopek z upniki, ni opusti-
la poslovne dejavnosti oziroma ni v katerikoli podobni 
okoliščini;

– prijavitelj ali odgovorna oseba prijavitelja nista bila 
pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi 
s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB2, 
v nadaljevanju besedila: KZ-1);

– se strinja z uporabo osebnih podatkov izvajalcev 
v projektu za namene dokazovanja upravičenih stroškov;

– je finančno in poslovno sposobna izpeljati ope-
racijo;

– ima na dan podpisa izjave poravnane vse davke, 
prispevke in druge dajatve, določene z zakonom.

3.2 Posebne zahteve
V nadaljnjem postopku izbora bo strokovna komisi-

ja upoštevala vsebinske zahteve, ki jih morajo izpolnje-
vati prijavljene operacije:

Prijavitelj v vlogi za ta javni razpis priloži:
– prijavnico;
– elaborat;
– finančni načrt;
– parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju;
– izjavo o izpolnjevanju splošnih pogojev;
– pismo o nameri za sodelovanje z eno ljudsko uni-

verzo v regiji, kar ne velja za prijavitelja iz majhne regije;
– dve pismi o nameri za sodelovanje z organiza-

cijami v regiji, med katerimi so lahko podjetja, zavodi, 
združenja, nevladne organizacije;

– izjava, da bo z eno osebo za namen izvajanja 
operacije za vodenje in svetovanje sklenil pogodbo o za-
poslitvi za najmanj naslednji delež zaposlitve za polni 
delovni čas: v veliki regiji 100 %, v srednji regiji 80 %, 
v majhni regiji 60 %;

– izjava delodajalca, da bo za namen izvajanja ope-
racije za vodenje in svetovanje zaposlil osebo z ustre-
znimi delovnimi izkušnjami v svetovalni dejavno sti;

– izjavo, da za izvajanje projekta ne bo uveljavljal 
delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela;

– izjavo, da se strinja, da lahko ministrstvo, glede 
na vse prijave in razpoložljiva sredstva, razporedi sred-
stva drugače, kot je napovedal prijavitelj.

Prijavitelji, ki ne bodo upoštevali navedenih zahtev, 
bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.

4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo po-
goje

Zap.  
št. Merilo Št.  

točk
Kakovost predlaganega projekta

1. Analiza potreb statistične regije za izvajanje svetovanja:
– analiza je celovita, potrebe po uvedbi operacije so utemeljene, vsi elementi so razdelani
– analiza ni celovita, potrebe po uvedbi operacije so pomanjkljive in premalo definirane
– predlagano izvajanje operacije ni v skladu z analizo potreb

6
4
0

2. Ciljne skupine:
– ciljne skupine so natančno opredeljene in utemeljene
– ciljne skupine niso celovito opredeljene
– značilnosti in potrebe ciljnih skupin niso zadovoljivo opredeljene

6
4
0

3. Sodelovanje s partnerji, s katerimi je sklenjeno pismo o nameri:
– sodelovanje s posameznimi partnerji je jasno opredeljeno
– sodelovanje s posameznimi partnerji je pomanjkljivo opredeljeno
– sodelovanje s posameznimi partnerji ni opredeljeno

4
2
0

4. Načrt izvajanja svetovanja:
– zajema vse potrebne elemente, pričakovani rezultati so razdelani
– zajema nekaj potrebnih elementov, pričakovani rezultati so delno razdelani
– zajema nekaj potrebnih elementov, pričakovani rezultati niso razdelani
– načrt ni narejen

8
6
4
0
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5. Spremljanje napredovanja udeležencev in evalvacija:
– načrt ima jasno strukturo, cilje in metodologijo
– načrt ima pomanjkljivo strukturo, cilje in metodologijo
– načrt nima potrebnih sestavin, pričakovani rezultati niso realni

4
2
0

6. Prijavitelj ima uveden sistem samoevalvacije kakovosti
da
ne

2
0

Izkušnje in reference prijavitelja za izvedbo operacije
7. Izkušnje prijavitelja pri izvajanju svetovalne dejavnosti v obdobju 2010 do objave tega 

javnega razpisa (svetovanje po modelu ISIO, svetovanje v okviru operacij ESS ali načrtno 
daljše svetovanje)
– izkušnje pri izvajanju svetovanja so ustrezno utemeljene v vseh treh točkah
– izkušnje pri izvajanju svetovanja so ustrezno utemeljene v dveh točkah
– izkušnje pri izvajanju svetovanja so ustrezno utemeljene v eni točki
– izkušnje pri izvajanju svetovanja niso ustrezno utemeljene

6
4
2
0

8. Izvajanje različnih izobraževalnih programov v obdobju 2010 do 2014
(točke se seštevajo)
– osnovna šola za odrasle
– poklicno izobraževanje
– srednje strokovno izobraževanje
– javno veljavno splošno izobraževanje za odrasle

2
2
2
2

9. Sodelovanje prijavitelja v mednarodnih in domačih projektih, katerih vsebina je bilo 
svetovanje oziroma vrednotenje neformalnega znanja v obdobju OP od 2008 do 2014
– sodelovanje v enem projektu
– sodelovanje v dveh projektih
– sodelovanje v treh in več projektih

1
3
5

10. Število zaposlenih strokovnih delavcev pri prijavitelju za polni delovni čas (druga bolonjska 
stopnja na dan objave razpisa) (brez direktorjev in učiteljev)
– do 2
– 3 – 4
– 5 – 7
– nad 7

1
3
4
6

11. Izkušnje predvidenih strokovnih delavcev pri izvajanju svetovanja in ugotavljanja in 
vrednotenja neformalnega znanja v obdobju 2010 do 2014 (točke se seštevajo)
– svetovanje za NPK
– izvajanje postopkov ugotavljanja in vrednotenja neformalnega znanja v okviru operacij 
ESS
– drugo svetovanje v vzgoji in izobraževanju

6

6
6

12. Leta delovnih izkušenj predvidenega strokovnega delavca v svetovalni dejavnosti
– 2 do 4 let
– 5 do 10 let
– 11 do 15 let
– 16 in več let

1
3
6
8

13. Usposobljenost predvidenega strokovnega delavca, ki bo izvajal svetovanje
– zaključeno eno izpopolnjevanje
– zaključeni dve različni izpopolnjevanji
– zaključena tri različna izpopolnjevanja

2
3
4

Najvišje število točk 85

V postopku nadaljnjega izbora bodo obravnavani 
prijavitelji, ki bodo dosegli najmanj 40 točk.

Prijavitelji bodo razdeljeni v dvanajst regij glede na 
sedež prijavitelja.

Regije so razvrščene po številu prebivalcev v tri 
skupine:

– velike regije so: Osrednjeslovenska, Podravska, 
Savinjska, Gorenjska, Jugovzhodna Slovenija;

– srednje regije so: Pomurska, Goriška, Obal-
no-kraška;

– majhne regije so: Koroška, Spodnjeposavska, 
Notranjsko-kraška, Zasavska.

V prvi fazi izbora bo v vsaki od dvanajstih regij iz-
bran po en prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število točk 
v regiji. Če bo prijaviteljev z enakim številom točk več, bo 
izbran prijavitelj, ki bo dosegel večje skupno število točk 
pri merilih pod točkami 1, 3, 4, 7, 10, 11. Če bo še vedno 
več prijaviteljev doseglo enako število točk, bo izbran 
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prijavitelj, ki bo dosegel večje število točk pri merilu pod 
točkama 4 in 10. Če bo še vedno več prijaviteljev do-
seglo enako število točk, bo prijavitelj izbran z žrebom. 
V prvi fazi bo izbranih največ 12 prijaviteljev.

V drugi fazi bodo izbrani prijavitelji, ki bodo med 
preostalimi dosegli najvišje število točk, pri čemer sta 
v velikih in srednjih regijah v obeh fazah izbora lahko iz-
brana največ dva prijavitelja, iz majhne regije pa največ 
en prijavitelj. Če bo prijaviteljev z enakim številom točk 
več, bo izbran prijavitelj, ki bo dosegel večje število pri 
merilih pod točkami 1, 3, 4, 7, 10, 11. Če bo še vedno 
več prijaviteljev doseglo enako število točk, bo izbran 
prijavitelj, ki bo dosegel večje število točk pri merilu pod 
točkama 4 in 10. Če bo še vedno več prijaviteljev do-
seglo enako število točk, bo prijavitelj izbran z žrebom.

Če se ugotovi, da ni izbranih 20 prijaviteljev in če 
niso razporejena vsa razpoložljiva finančna sredstva, se 
lahko izbere dodatne prijavitelje, ki so med preostalimi 
dosegli najvišje število točk in se njihov finančni načrt 
čim bolj približa preostanku finančnih sredstev. Izbere 
se prijavitelja ne glede na regijo.

5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za 
javni razpis

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evrop-
ska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. 
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Ope-
rativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 
2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov 
in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.1: 
Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobra-
ževanja in usposabljanja.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis znaša največ do 500.000,00 EUR, od tega 
je predvidena vrednost sofinanciranja v proračunskem 
letu 2015:

– 425.000,00 EUR s PP 140118 – Svetovanje za 
odrasle – EU – dodatne pravice (85,00 %) in

– 75.000,00 EUR s PP 140119 – Svetovanje za od-
rasle – slovenska udeležba – dodatne pravice (15,00 %).

Dinamika porabe sredstev bo opredeljena v finanč-
nih načrtih, skladno s proračunskimi zmogljivostmi in 
proračunom za leto 2015.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na raz-
položljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, 
izbranim izvajalcem predlaga prilagoditev dinamike in vi-
šine sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja 
s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.

Ministrstvo bo sredstva izbranim izvajalcem izpla-
čalo na osnovi popolnih zahtevkov za izplačilo, v skladu 
s pogodbo in finančnim načrtom. Zadnji zahtevek za 
izplačilo v proračunskem letu mora biti izstavljen do 
15. 11. tekočega leta.

V skladu s sklepom vlade št. 5440-6/2014/3 od 
27. 3. 2014 lahko ministrstvo do sklenitve pogodbe 
odstopi od sofinanciranja projekta, iz razloga, ker zanj 
v proračunu ni zagotovljenih pravic porabe.

6. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– Javni razpis za sofinanciranje svetovanja za od-

rasle 2015
– Navodila za prijavo
– Prijavnica za projekt »Javni razpis za sofinancira-

nje svetovanja za odrasle 2015« s prilogami:
– Priloga 1: Elaborat
– Priloga 2: Finančni načrt
– Priloga 3: Parafiran vzorec pogodbe o sofinan-

ciranju
– Priloga 4: Izjava o izpolnjevanju splošnih po-

gojev, 1x

– Priloga 5: Pismo o nameri za sodelovanje 
z ljudsko univerzo v regiji, 1x (ne velja za majhne regije)

– Priloga 6: Pismo o nameri za sodelovanje z or-
ganizacijo v regiji, ki je lahko podjetje, zavod, združenje 
ali nevladna organizacija, 2x

– Priloga 7: Izjava o vodenju, izvajanju in spre-
mljanju projekta, 1x

– Priloga 8: Izjava o strinjanju z razporeditvijo 
sredstev, 1x

– obrazec za oddajo prijave (obrazec, nalepljen na 
ovojnico, ki vsebuje prijavo)

– Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport za izvajanje operacij ESS (PU 3.1, 3.2, 4.1, 4.2) 
s prilogami:

– Priloga 1: Obrazec o stroških dela
– Priloga 2: Lista prisotnosti
– Priloga 3: Poročilo o opravljenem delu – ča-

sovnica
– Priloga 4: Katalog upravičenih stroškov in na-

vedba potrebnih dokazil
– Priloga 5: Najvišje vrednosti nekaterih upravi-

čenih stroškov
– Priloga 6: Zahtevek za izplačilo avansa
– Priloga 7: Podatki o postopku oddaje javnega 

naročila
– Priloga 8: Seznanitev posredniškega telesa 

o javnem naročilu
– Priloga 9: Informiranje in obveščanje javnosti
– Priloga 10: Obračun pavšalnih stroškov na ope-

raciji
– Dodatek 1: Primer podjemne in avtorske po-

godbe, primer zahtevka za izplačilo skupaj z obračunom 
prevoznih stroškov

– Dodatek 2: Primer aneksa k pogodbi o zaposli-
tvi, ter vzorec obračuna plače, primer dogovora in skle-
pa o delovni uspešnosti na podlagi povečanega obsega 
dela, primer odredbe o nadurnem delu

– Priročnik za podporo procesu izvajanja razvojnih 
programov (MVP) v informacijskem sistemu ISARR

Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje 
naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane 
obrazce ter dokazila:

– Obrazec 1: Prijavnica za projekt »Javni razpis za 
sofinanciranje svetovanja za odrasle 2015« s prilogami:

– Priloga 1: Elaborat
– Priloga 2: Finančni načrt
– Priloga 3: Parafiran vzorec pogodbe o sofinan-

ciranju
– Priloga 4: Izjava o izpolnjevanju splošnih po-

gojev, 1x
– Priloga 5: Pismo o nameri za sodelovanje 

z ljudsko univerzo v regiji, 1x (ne velja za majhne regije)
– Priloga 6: Pismo o nameri za sodelovanje z or-

ganizacijo v regiji, ki je lahko podjetje, zavod, združenje 
ali nevladna organizacija, 2x

– Priloga 7: Izjava o vodenju, izvajanju in spre-
mljanju projekta, 1x

– Priloga 8: Izjava o strinjanju z razporeditvijo 
sredstev, 1x

– Obrazec 2: obrazec za oddajo prijave (obrazec, 
nalepljen na ovojnico, ki vsebuje prijavo)

Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz raz-
pisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.

7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva (predvideni datum začetka in konca 
črpanja sredstev)

Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, 
nastale od dneva objave javnega razpisa v Uradnem 
listu Republike Slovenije do 31. 10. 2015. Obdobje upra-
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vičenosti izdatkov je od dneva objave javnega razpisa 
v Uradnem listu Republike Slovenije do 31. 12. 2015.

Ministrstvo bo financiralo le upravičene stroške, na 
osnovi načrtovane dinamike, ki je opredeljena v finanč-
nem načrtu. Ministrstvo bo sredstva izplačalo v prora-
čunskem letu 2015.

Okvirni obseg sredstev za izvajalca v posamezni 
regiji je:

Proračunsko leto Velike regije Srednje regije Majhne regije
2015 28.645,83 23.437,50 18.229,17

Obseg sredstev za posamezno regijo se lahko 
spremeni, v odvisnosti od števila izbranih izvajalcev in 
njihovih finančnih načrtov.

8. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slo-
venske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike

Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko: 85,00 %.

Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za so-
financiranje kohezijske politike: 15,00 %.

9. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih 
javnih izdatkih

Delež prispevka Skupnosti je 85,00 %.
10. Upravičeni stroški in način financiranja
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
– plače (z davki in prispevki) in druga povračila 

stroškov dela,
– delo po avtorski pogodbi za zunanje izvajalce,
– delo po podjemni pogodbi za zunanje izvajalce,
– delo preko študentskega servisa,
– izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, 

prevozi),
– založniške in tiskarske storitve, e-publikacije,
– stroški oglaševalskih storitev,
– nakup strokovnih gradiv in podpornih materialov,
– stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na semi-

narjih oziroma usposabljanjih,
– posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15 % 

neposrednih upravičenih stroškov.
Neposredni upravičeni stroški, ki v okviru tega jav-

nega razpisa predstavljajo osnovo za izračun pavšala, 
so naslednji:

– plače (z davki in prispevki) in druga povračila 
stroškov dela,

– delo po avtorski pogodbi,
– delo po podjemni pogodbi,
– delo preko študentskega servisa,
– stroški oglaševalskih storitev,
– izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, 

prevozi).
DDV ni upravičen strošek.
Uveljavljanje delovne uspešnosti iz naslova pove-

čanega obsega dela ni upravičen strošek v operacijah 
na podlagi tega javnega razpisa.

Način uveljavljanja upravičenih stroškov in doka-
zila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena 
v razpisni dokumentaciji in Navodilih organa upravljanja 
o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske 
politike za programsko obdobje 2007–2013 (dostopna 
na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodi-
la-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013).

Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju. Ministrstvo in izbrani prijavitelj 
bosta s pogodbo o sofinanciranju dogovorila obseg in 
dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih 
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aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis. Vzorec po-
godbe in Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport za izvajanje operacij ESS (PU 3.1, 3.2, 4.1, 4.2), 
ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju 
operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.

11. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja 
javno naročanje

Upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upo-
števati zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor so izpol-
njeni pogoji, določeni v tem zakonu.

12. Zahteve glede informiranja in obveščanja javno-
sti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 9. čle-
nom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upra-
vljanja

Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju 
javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe 1828/2006/ES 
in Navodila organa upravljanja za informiranje in ob-
veščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih 
v programskem obdobju 2007 – 2013 (dostopna na: 
http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-iz-
vajanje-kohezijske-politike-2007-2013).

13. Morebitno dopolnilno financiranje
Dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Ured-

be 1083/2006/ES, ni predvideno.
14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-

raciji
Upravičenec bo moral hraniti vso dokumentacijo 

o operaciji najmanj do 31. 12. 2020.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo 

sredstev za operacijo v ločenem računovodstvu, po 
stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad 
namensko porabo sredstev.

15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o operaciji posredniškemu telesu, organu upravljanja, 
organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim 
nadzornim organom

Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, admini-
strativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, 
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na pod-
lagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja 
s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slo-
venije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v 
nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost 
in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane opera-
cije. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec 
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in 
postopke v zvezi z izvajanjem operacije. Upravičenec 
bo o izvedbi kontrole na kraju samem predhodno pisno 
obveščen. V izjemnih primerih se lahko opravi tudi ne-
najavljena kontrola na kraju samem. Upravičenec bo 
dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil 
nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o iz-
vedenih ukrepih.

16. Zagotavljanje enakih možnosti
Upravičenec bo moral zagotoviti enakost med spo-

loma in preprečiti vsakršno diskriminacijo med oseba-
mi, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti 
v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, 
ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 
16. členom Uredbe 1083/2006/ES.

17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Sprejetje 
financiranja s strani upravičenca pomeni tudi sprejem 
dejstva, da bo vključen na seznam upravičencev, ki bo 
obsegal navedbo upravičenca in občine, naziv operaci-

je, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja 
operacije.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skla-
du z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Ured-
be št. 1828/2006/ES. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija 
odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih 
prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, 
osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o do-
stopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, 
št. 51/06 – UPB2, 23/14 in 50/14, v nadaljnjem besedi-
lu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti 
razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost 
se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vlo-
ge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji 
morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti 
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če 
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, 
bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču 
prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih po-
datkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

18. Zahteve glede spremljanja prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in 

prikazovati prihodke operacije. Če se bodo pri izvajanju 
operacije ustvarili prihodki, bo treba za višino ustvarjenih 
prihodkov znižati upravičene stroške.

19. Zahteve glede spremljanja podatkov o udele-
žencih v skladu s Prilogo XXIII Uredbe 1828/2006/ES

Upravičenec bo moral spremljati podatke o ude-
ležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi XXIII 
Uredbe 1828/2006/ES in Navodili organa upravljanja 
za spremljanje priloge XXIII Uredbe št. 1828/2006(ES) 
o izvajanju Operativnega programa razvoja človeških 
virov za obdobje 2007–2013.

20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu 
s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES: ni relevantno.

21. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 8. 4. 
2015. Vloge z zahtevano vsebino morajo v zaprti ovoj-
nici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj 
– prijava na »Javni razpis za sofinanciranje svetovanja 
za odrasle 2015«, ki je del razpisne dokumentacije, pri-
speti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, Sektor za višje šolstvo in izobraževanje odraslih, 
Masarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo 
oddane priporočeno po pošti najkasneje zadnji dan za 
oddajo vlog. Kot pravočasne bodo štele tudi vloge, ki 
bodo oddane v vložišče ministrstva najkasneje zadnji 
dan roka za oddajo vlog, in sicer do 12. ure.

Neustrezno označene in nepravočasno oddane vlo-
ge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene 
in vrnjene prijavitelju.

22. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter 
postopek in način izbora

Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo po-
stopka javnega razpisa za izbor operacij, ki jo imenuje 
minister za izobraževanje, znanost in šport ali od njega 
pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).

Zaradi pričakovanega velikega števila prijav, v skla-
du s tretjim odstavkom 222. člena Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, odpiranje 
prijav ne bo javno in bo izvedeno v roku osmih dni od 
izteka roka za oddajo prijav v prostorih ministrstva.

Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno 
pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso 
popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati vi-
šine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se 
veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali ti-
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stih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na 
drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale 
vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve 
sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo 
dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s skle-
pom zavržene.

Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen 
v navodilih za prijavo.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče.

23. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o iz-
idu javnega razpisa

Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma po-
oblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.

Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila 
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupra-
vičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od 
prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni 
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike 
Slovenije.

24. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresira-
ne osebe dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem 
naslovu ministrstva http://www.mizs.gov.si/si/javne_ob-
jave_in_razpisi/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo 
lahko dvignete tudi osebno na Ministrstvu za izobraže-
vanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub ljana, 
3. nadstropje, Sektor za višje šolstvo in izobraževanje 
odraslih, pri Marjetki Martinčič, vsak delovni dan med 
9. in 12. uro, po predhodni najavi. Za dodatne informa-
cije lahko pokličete na tel. 01/400-57-37 ali pišete na 
elektronski naslov: marjetka.martincic@gov.si, zadeva 
»Vprašanje za JR svetovanje za odrasle 2015«.

25. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo

Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, upravi-
čenec ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih 
virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). 
Če bo ministrstvo ugotovilo, da je upravičenec prejel 
sredstva za stroške operacije tudi iz drugih virov finan-
ciranja ali pa so mu bila odobrena, lahko ministrstvo 
odstopi od pogodbe o sofinanciranju in zahteva od 
upravičenca vrnitev vseh prejetih sredstev z zakonski-
mi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz 
proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun 
upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Re-
publike Slovenije.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 430-14/2015-01 Ob-1651/15

V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremični-
nami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč

Zaporedna št. 1
Parc. št. 1122/13, v izmeri 270 m2, k.o. 992 – Polze-

la, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, 
izklicna cena zemljišča znaša 14.493,60 EUR (v izklicno 
ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepre-
mičnine znaša 244,00 EUR (z vključenim 22 % DDV). 
Zemljišče je obremenjeno z zakupom.

Zaporedna št. 2
Parc. št. 1122/18, v izmeri 238 m2, k.o. 992 – Polze-

la, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, 

izklicna cena zemljišča znaša 12.775,84 EUR (v izklicno 
ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremič-
nine znaša 122,00 EUR (z vključenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 3
Parc. št. 1122/19, v izmeri 161 m2, k.o. 992 – Polze-

la, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, 
izklicna cena zemljišča znaša 8.642,48 EUR (v izklicno 
ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremič-
nine znaša 122,00 EUR (z vključenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 4
Parc. št. 1122/15, v izmeri 18 m2, k.o. 992 – Polzela, 

osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, 
izklicna cena zemljišča znaša 966,24 EUR (v izklicno 
ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremič-
nine znaša 122,00 EUR (z vključenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 5
Parc. št. 1122/16, v izmeri 107 m2, k.o. 992 – Polze-

la, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, 
izklicna cena zemljišča znaša 5.743,76 EUR (v izklicno 
ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremič-
nine znaša 122,00 EUR (z vključenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 6
Parc. št. 1122/14, v izmeri 135 m2, k.o. 992 – Polze-

la, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, 
izklicna cena zemljišča znaša 7.246,80 EUR (v izklicno 
ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremič-
nine znaša 244,00 EUR (z vključenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 7
Parc. št. 1122/20, v izmeri 243 m2, k.o. 992 – Polze-

la, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, 
izklicna cena zemljišča znaša 13.044,24 EUR (v izklicno 
ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepre-
mičnine znaša 244,00 EUR (z vključenim 22 % DDV). 
Zemljišče je obremenjeno z zakupom.

Zaporedna št. 8
Parc. št. 1122/21, v izmeri 121 m2, k.o. 992 – Polze-

la, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, 
izklicna cena zemljišča znaša 6.495,28 EUR (v izklicno 
ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepre-
mičnine znaša 244,00 EUR (z vključenim 22 % DDV). 
Zemljišče je obremenjeno z zakupom.

Zaporedna št. 9
Parc. št. 3/2, v izmeri 275 m2, k.o. 586 – Podi-

grac, osnovna namenska raba: zazidano stavbno ze-
mljišče izven ureditvenih območij za poselitev, izklicna 
cena zemljišča znaša 7.716,50 EUR (v izklicno ceno je 
vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine zna-
ša 299,80 EUR (z vključenim 22 % DDV), strošek parce-
lacije pa znaša 631,88 EUR (z vključenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 10
Parc. št. 8195/1, v izmeri 1515 m2, k.o. 2207 – 

Bovec, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, 
izklicna cena zemljišča znaša 55.449,00 EUR (v izklic-
no ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepre-
mičnine znaša 468,52 EUR (z vključenim 22 % DDV). 
Zemljišče je obremenjeno z zakupom.

Zaporedna št. 11
Parc. št. 1788/2, v izmeri 2579 m2, k.o. 1992 – Hor-

jul, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna 
cena zemljišča znaša 194.603,61 EUR (v izklicno ceno 
je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine 
znaša 347,70 EUR (z vključenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 12
Parc. št. 1235/1, v izmeri 2184 m2, parc. št. 1236/1, 

v izmeri 2539 m2 in parc. št. 1237/1, v izmeri 1417 m2, 
k.o. 152 – Nedelica, osnovna namenska raba: stavb-
no zemljišče, izklicna cena za zemljišča znaša 
59.776,59 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). 
Strošek cenitve nepremičnin znaša 347,70 EUR (z vklju-
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čenim 22 % DDV). V naravi zemljišča predstavljajo no-
gometno igrišče. Nepremičnine se prodajajo v kompletu.

Zaporedna št. 13
Parc. št. 183/28, v izmeri 524 m2, k.o. 2512 – Šem-

bije, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, iz-
klicna cena zemljišča znaša 12.785,60 EUR (v izklicno 
ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremič-
nine znaša 390,40 EUR (z vključenim 22 % DDV). Na 
zemljišču stoji objekt, ki ni last prodajalca in ni predmet 
prodaje.

Zaporedna št. 14
Parc. št. 1400/3, v izmeri 2532 m2, k.o. 137 – Odran-

ci, osnovna namenska raba: območje pro izvodnje dejav-
nosti (namenjena pro izvodnim in obrtnim dejavnostim ter 
spremljajočim storitvenim in servisnim dejavnostim)-P, 
izklicna cena zemljišča znaša 92.671,20 EUR (v izklicno 
ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremič-
nine znaša 623,10 EUR (z vključenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 15
Parc. št. 378/37, v izmeri 150 m2, k.o. 1616 – Velike 

Poljane, do deleža 4/15, osnovna namenska raba: ob-
močje stavbnih zemljišč, izklicna cena zemljišča znaša 
1.464,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). 
Strošek cenitve nepremičnine znaša 348,59 EUR (z 
vključenim 22 % DDV). Na zemljišču stoji objekt, ki ni 
last prodajalca in ni predmet prodaje.

Zaporedna št. 16
Parc. št. 461/8, v izmeri 223 m2, k.o. 801 – Brezno, 

osnovna namenska raba: zazidano stavbno zemljišče, 
izklicna cena zemljišča znaša 5.441,20 EUR (v izklicno 
ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremič-
nine znaša 308,62 EUR (z vključenim 22 % DDV). Na 
zemljišču stojita dva objekta, ki nista last prodajalca in 
nista predmet prodaje.

Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s se-
dežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod 
pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki 
jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične 
osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu 
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis 
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo 
o plačilu varščine.

Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti 
kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljub ljana, naj-
kasneje do 3. 4. 2015, do 12. ure. Na kuverti mora biti 
pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo: 
»Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št. 
_____ – Ne odpiraj.«

Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varšči-
no v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada kme-
tijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677, 
pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na 
št. 430-14/2015 za javni razpis. Ponudnikom, ki na raz-
pisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno 
vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb.

V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani 
občine bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen 
v petih dneh po sprejemu ponudbe s strani občine ozi-
roma v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe 
s strani občine, v primeru uveljavljanja predkupne pra-
vice s strani solastnikov pa bo vplačani znesek varščine 
brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe 
s strani solastnikov oziroma v petih dneh po poteku roka 
za sprejem ponudbe s strani solastnikov.

Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo po-
nudil najvišjo ceno.

V skladu z Uredbo o določitvi objektov in okolišev, ki 
so posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njihovo 

varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03, 26/10), bo mo-
ral izbrani ponudnik za nepremičnino s parc. št. 378/37, 
k.o. 1616 – Velike Poljane pridobiti tudi soglasje pristoj-
ne organizacijske enote Ministrstva za obrambo, ker je 
zemljišče v katastrski občini, ki so navedene v uredbi.

Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo 
najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da 
je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora 
plačati v celoti najkasneje v 8 dneh od izstavitve računa, 
pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo 
kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavi-
na pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega 
obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, ne 
podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži njegovo var-
ščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine 
v 8 dneh od izstavitve računa, pa velja, da je pogodba 
razvezana na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži 
njegovo varščino.

Kupec se zaveže poleg kupnine za zemljišče pla-
čati strošek sestave kupoprodajne pogodbe, strošek 
overitve podpisa prodajalca, strošek cenitve nepremič-
nin, strošek parcelacij, vse stroške v zvezi z zemljiško-
knjižnim vpisom lastninske pravice v korist kupca in 
morebitne druge stroške v zvezi s kupoprodajno pogod-
bo. Predlog za vpis lastninske pravice v korist kupca se 
zaveže vložiti prodajalec. Kupec se nadalje zaveže pla-
čati davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti 
zemljišč. V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih 
financ (Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom na dobi-
ček zaradi spremembe namembnosti zemljišč obdavči 
kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvo-
jitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Zemljišča za 
gradnjo stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki 
so kot zemljišča za gradnjo stavb evidentirana v registru 
nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednote-
nju nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča, 
za katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem za dolo-
čitev zemljišč za gradnjo stavb.

Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo 
prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v na-
sprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vpla-
čana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.

Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – 
kupljeno«.

V skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora 
na nepremičnini s parc. št. 1788/2, k.o. 1992 – Hor-
jul Občina Horjul in nepremičninah s parc. št. 1235/1, 
parc. št. 1236/1 in parc. št. 1237/1, vse k.o. 152 – Ne-
delica Občina Turnišče uveljavljata predkupno pravico. 
V skladu z 88. členom Zakona o urejanju prostora bo 
prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb 
podal pisno ponudbo za prodajo nepremičnin občini, 
na območju katere ležijo predmetne nepremičnine, po 
najvišje doseženi ceni iz tega razpisa. Občina se mora 
o ponudbi izjaviti najpozneje v 15 dneh, sicer se šteje, 
da nepremičnin ne bo kupila. Če občina v 15 dneh sprej-
me ponudbo, bo Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. 
Če občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad sklenil pro-
dajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku 
javnega zbiranja ponudb.

V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika 
lahko solastniki na nepremičnini s parc. št. 378/37, k.o. 
1616 – Velike Poljane uveljavljajo predkupno pravico 
v sorazmerju s svojim idealnim deležem. Prodajalec 
bo po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal 
pisno ponudbo za prodajo solastniškega dela nepremič-
nine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa solastni-
kom. O ponudbi se morajo solastniki izjaviti najpozneje 
v petnajstih dneh od prejema ponudbe, sicer se šteje, 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 19 / 20. 3. 2015 / Stran 477 

da nepremičnine ne bodo kupili. Če solastnik oziro-
ma solastniki v petnajstih dneh sprejmejo ponudbo, bo 
Sklad s solastnikom oziroma solastniki sklenil prodajno 
pogodbo. Če solastnik oziroma noben izmed solastnikov 
ponudbe ne sprejme, bo Sklad sklenil prodajno pogod-
bo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega 
zbiranja ponudb.

Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne za-
vezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom 
sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so pred-
met razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odško-
dninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla pre-
kine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedel razloge.

Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 8. 4. 
2015 ob 13. uri, na sedežu Sklada, Dunajska cesta 58, 
Ljub ljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi po-
oblaščenci s pisnim pooblastilom.

Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si 

ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem 
dogovoru (tel. 01/434-11-00).

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije

Št. 410-250/2014 Ob-1625/15

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4, 110/11, 46/13, 101/13, 
38/14 in 14/15), določil Pravilnika o postopkih za iz-
vrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 in 3/13) in Odloka 
o proračunu Občine Krško za leto 2015 (Uradni list RS, 
št. 9/15) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško

javni razpis
za sofinanciranje dogodkov  
v Občini Krško za leto 2015

I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, 
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je finančna pomoč pri organizaciji dogodkov, ki jih 
organizirajo sub jekti, ki delujejo na območju Občine Kr-
ško. Dogodki se bodo izvajali v letu 2015.

III. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem raz-
pisu

Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, 
ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

– da imajo sedež / prebivališče v Občini Krško,
– da sodelujejo z organi Občine Krško in jih obve-

ščajo o svojih aktivnostih in je pripravljeno sodelovati na 
dogodkih, ki jih organizira Občina Krško,

– s svojim delom posredno promovirajo ali poveču-
jejo prepoznavnost Občine Krško in

– predmet financiranja je v javno korist.
Društvo se na ta razpis lahko prijavi enkrat letno in 

če z dogodkom niso kandidirali oziroma pridobili sred-
stva na drugem razpisu Občine Krško oziroma krajevni 
skupnosti.

Podatki o dogodku bodo objavljeni v napovedniku 
spletne strani Občine Krško, www.krsko.si.

IV. Višina razpoložljivih sredstev: predvidena višina 
sredstev namenjenih za sofinanciranje v letu 2015 je 
22.000,00 €. Sredstva so zagotovljena na proračunski 
postavki 1138 – Stroški pokroviteljstev in prireditev in 
1138- Stroški pokroviteljstev in prireditev NORP. Sred-
stva se delijo na podlagi pridobljenih točk, ki jih komisija 
dodeli glede na merila, ki so sestavni del tega razpisa. 
Najvišji možen znesek pridobljenih finančnih sredstev 
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je 850,00 €; v primeru izplačila fizični osebi je najvišji 
možen znesek 850,00 € bruto.

V. Rok za črpanje sredstev: rok za črpanje odo-
brenih sredstev je 30. 11. 2015 v skladu s predpisi, ki 
določajo izvrševanje proračuna oziroma do porabe raz-
položljivih sredstev. Pogodbena sredstva se uporabljajo 
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

VI. Merila in pogoji za dodeljevanje sredstev:
1. Posebni pogoji:
– vsebina prijavljenega programa je v skladu 

s predmetom razpisa,
– vlagatelji, ki so redno oziroma v celoti izpolnjevali 

svoje pogodbene obveznosti do Občine Krško.
2. Merila za izbor:

1. kakovost in prepoznavnost dogodka do 10 točk
2. dogodek do 8 točk
3. realno finančno ovrednotenje vloge do 12 točk
4. dostopnost dogodka javnosti do 10 točk
5. pri izvajanju dogodka sodelujejo tudi prostovoljci in je namenjen širši javnosti do 14 točk
6. program ima izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja 

dogodka, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov/uporabnic 
in delež sredstev iz drugih virov

do 6 točk

7. pomembnost za občinski prostor do 11 točk
8. inovativnost do 8 točk

V primerih, ko društvo pridobiva sredstva iz občin-
skega proračuna, na podlagi sofinanciranja dejavnosti 
društev, omejitev poslovanja, ki se nanaša na 35. člen 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ne velja 
le pod pogojem, da se občinski svetnik Občine Krško – 
funkcionar oziroma njegov družinski član (zakonec, otro-
ci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, 
ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali 
v zunajzakonski skupnosti), ki je poslovodja (predse-
dnik društva), član poslovodstva ali zakoniti zastopnik 
oziroma če je več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih 
pravicah, upravljanju ali kapitalu društva, izloči iz vseh 
faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka dodeljeva-
nja sredstev v javnem razpisu.

VII. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega 

obrazca in zahtevane dokumentacije k vlogi. Prijavni 
obrazec vsebuje osnovne podatke o vlagatelju ter po-
datke o vsebini in finančno ovrednotenje posameznih 
izvedenih programskih aktivnosti, ki so predmet razpisa.

Zahtevana dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
1. naziv dogodka,
2. podatke o vlagatelju,
3. finančno konstrukcijo dogodka,
4. pregleden vsebinski program dela za leto 2015 in
5. priloga: podpisana pogodba in izjava vlagatelja 

o sofinanciranje dogodkov v Občini Krško za leto 2015.
VIII. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem 

razpisu morajo prispeti na naslov: Občina Krško, Kabi-
net župana, CKŽ 14, 8270 Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, 
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z ozna-
ko: »Finančna vloga«.

IX. Obravnava vlog:
1. Vloge morajo biti predložene do zadnjega dne 

v mesecu.
2. Vloge se bodo obravnavale peti delovni dan 

v mesecu za pretekli mesec oziroma v mesecu, ko bo 
izveden dogodek.

3. Vloge bo odpirala in obravnavala ter pripravi-
la predloge za dodelitev sredstev strokovna komisija, 
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ki jo s sklepom imenuje župan (odpiranje prejetih vlog 
ne bo javno).

4. Vse prispele in popolne vloge bo strokovna ko-
misija ocenjevala na podlagi meril, ki so sestavni del 
javnega razpisa.

5. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga 
pripravi komisija, direktorica sprejme odločitev o dode-
litvi sredstev in izda sklepe o izboru prejemnikov sred-
stev.

6. Upravičencu bodo sredstva nakazana po predlo-
žitvi poročila in slikovnega gradiva o dogodku, predlo-
žitvi finančnega poročila z izjavo ter skladno z določili 
podpisane Pogodbe o sofinanciranju dogodkov v Občini 
Krško v letu 2015.

X. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki ob-
veščeni o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi 
sredstev direktorica Občine Krško v roku 10 delovnih dni 
od odpiranja vlog s sklepom. Istočasno bodo upravičenci 
pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku 
osmih dni od prejema sklepa ne vrnejo podpisane po-
godbe se šteje, da so odstopili od zahtevka za pridobitev 
nepovratnih sredstev.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj 
vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa, na 
župana Občine Krško. Prepozno vložene pritožbe se 
zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Ob-
čino Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb 
z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči 
župan, njegova odločitev je dokončna.

XI. Informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od 

dneva te objave do porabe sredstev, dvignejo v času 
uradnih ur v Kabinetu župana Občine Krško in na spletni 
strani, www.krsko.si.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom po-
sreduje Metka Resnik, tel. 07/498-12-01, e-mail: met-
ka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.

Občina Krško

Št. 330-13/2015 O401 Ob-1645/15

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), 
Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 
120/06 – odl. US in 17/08), Odloka o porabi koncesijske 
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini 
Krško (Uradni list RS, št. 72/11) in Odloka o proračunu 
Občine Krško za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15) ob-
javlja Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško

javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti  

trajnostnega gospodarjenja z divjadjo  
v Občini Krško v letih 2011, 2012 in 2013

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

nosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer 
ukrepov varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov (kot 
so: vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč 
in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, 
izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje 
plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževa-
nje gnezdilnic, solnic in prež, v nadaljevanju: aktivnosti), 
izvajanje čistilnih akcij in čiščenje divjih odlagališč v po-
sameznih loviščih, katerih lovna površina leži v občini. 
S tem se želi vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljše-
mu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo in loviščem. 

Sofinancirale se bodo aktivnosti, ki so se izvajale v letih 
2011, 2012 in 2013.

Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s pogodbo, 
koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z div-
jadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi 
s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in 
zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska dru-

žina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za 

trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži 
v občini,

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

– ima poravnane davke, prispevke in druge obve-
zne dajatve državi in občini.

3. Merila za dodelitev sredstev
Vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev gle-

de na lovno površino lovišča, ki leži v občini. V primeru, 
da se sredstva ne porabijo, se ostanek sredstev prenese 
v naslednje proračunsko leto. Sredstva se dodelijo na 
osnovi opravljenih del, ki so dokazljiva z računi.

4. Višina sredstev: višina sredstev je 7.978,78 € 
(znesek sredstev, ki jih je prejela Občina Krško od kon-
cesijske dajatve od lova za leta 2011, 2012 in 2013). 
Sredstva so planirana v proračunu Občine Krško za 
leto 2015 na postavki: 5070 – Trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo, v višini 7.978,78 €.

5. Upravičeno obdobje: upravičeno obdobje je od 
1. 1. 2011 do 31. 12. 2013. Priloženi računi o opravljenih 
aktivnostih, naštetih v prvi točki tega razpisa, morajo biti 
izdani v prej navedenem obdobju.

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis 

za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo vsebuje:

– Povabilo k oddaji vloge,
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– Postopek za izbor sofinancerja,
– Vzorec pogodbe,
– Navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
– Tabela z višino pripadajoče koncesije po posa-

mezni lovski družini oziroma lovišču v EUR, ki so na 
območju Občine Krško,

– Obrazce:
– Obrazec – PRIJAVA NA RAZPIS,
– Obrazec – IZJAVA VLAGATELJA O IZPOLNJE-

VANJU POGOJEV,
– Obrazec – VZOREC POGODBE,
– Obrazec – SEZNAM RAČUNOV,
– Obrazec – ZAHTEVEK.

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

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo, 
od dneva objave tega javnega razpisa v Uradnem listu 
Republike Slovenije, do zaključka tega javnega razpisa, 
to je do 8. 5. 2015 na spletnih straneh občine.

7. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti 

kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Krško, Ce-
sta krških žrtev 14, 8270 Krško, in sicer najkasneje do 
vključno 8. 5. 2015 (velja datum poštnega žiga). Na 
hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj mora 
biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloga mora biti 
poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisne-
ga področja na prednji strani ovojnice:
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– Ne odpiraj – vloga na javni razpis – sofinanciranje 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo;

– Ime lovišča na katerega se vloga nanaša, oziro-
ma naziv lovske družine.

Nepravočasne vloge bodo zavržene.
8. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: odpiranje 

vlog bo v roku 10 dni po zaključku javnega razpisa v pro-
storih Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. 
Odpiranje vlog ni javno.

9. Odločanje v postopku razpisa: o vlogi odloči ob-
činska uprava s sklepom. Zoper sklep je mogoče v roku 
15 dni od vročitve vložiti pritožbo, o kateri odloči župan.

10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Obči-
ne Krško http://www.krsko.si/.

V tem roku jo lahko zainteresirani tudi dvignejo na 
naslovu: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejav-
nosti ali v sprejemni pisarni Občine Krško, in sicer vsak 
delovni dan med 8. in 14. uro.

11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim raz-

pisom dobijo zainteresirani po tel. 07/498-13-19, vsak 
delovni dan od 8. do 14. ure oziroma e-pošti: magdale-
na.kroselj@krsko.si.

Pooblaščena oseba za dajanje informacij med jav-
nim razpisom je Magdalena Krošelj.

Občina Krško

Št. 354-5/2015 O608 Ob-1653/15

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Krško (Uradni 
list RS, št. 98/00, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11, 27/14), na 
podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09, 3/13) in določil Odloka o proračunu Občine Kr-
ško za leto 2012 (Uradni list RS, št. 9/15) Občina Krško, 
CKŽ 14, 8270 Krško objavlja

javni razpis
Sofinanciranje individualnih  

hišnih kanalizacijskih priključkov  
in malih čistilnih naprav  

za komunalne odpadne vode  
v Občini Krško v letu 2015

I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanci-
ranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in 
malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 
50 PE (populacijskih enot) v Občini Krško.

II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji kandidiranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so:
– fizične osebe (gospodinjstva), lastniki individual-

nih stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v Občini 
Krško,

– društva s sedežem v Občini Krško, ki predložijo 
Odločbo o statusu društva, ki deluje v javnem interesu.

2. Pogoji pri izgradnji individualnega hišnega pri-
ključka:

– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski 
objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za stanovanjski 
objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podla-
gi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno 
dovoljenje,

– pogoji za individualni hišni priključek morajo biti 
skladni z razpisno dokumentacijo Tehnični pogoji za iz-
vedbo priključitve, ki so navedeni v Prilogi 1,

– pri izgradnji in izračunu je potrebno upošteva-
ti najkrajšo pot izvedbe priključitve na kanalizacijsko 
omrežje,

– na območju, kjer se zgradi javna kanalizacija, 
imajo lastniki stanovanjskih hiš s tem javnim razpisom 
skrajni rok za pridobitev sredstev 3 leta po tem, ko je 
izvajalec gospodarske javne službe v občini obvestil 
potencialne uporabnike o možnosti priključitve na javno 
kanalizacijo.

3. Pogoji pri izgradnji male čistilne naprave:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski 

objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za stanovanjski 
objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podla-
gi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno 
dovoljenje,

– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziro-
ma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih 
vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje 
5. člen Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne 
vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list 
RS, št. 98/07, 30/10),

– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komu-
nalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 4. čle-
na o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki 
jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju od-
padne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni 
list RS, št. 98/07, 30/10),

– čistilna naprava mora biti izven agromelioracij, 
znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacije, ra-
zen v primeru, da bi bila tehnična priključitev na kana-
lizacijsko omrežje nesorazmerno drago – informacije 
si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi Kostak 
d.d., Leskovška cesta 2a, Krško. V primeru kasnejše 
izgradnje kanalizacije se prijavitelj v skladu z obstoječim 
občinskim Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode na območju Občine Krško 
(Uradni list RS, št. 73/12, 84/13) obvezuje priključiti na 
javno kanalizacijo,

– v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list RS, 
št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14) se malih čistilnih 
naprav ne sme vgrajevati na vodovarstvenih obmo-
čjih – informacije o lokacijah vodovarstvenih območij si 
vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi Kostak d.d., 
Leskovška cesta 2a, Krško ali na Občini Krško, Oddelek 
za gospodarsko infrastrukturo.

4. Deleži sofinanciranja
Na osnovi Uredbe o območjih omejene rabe prosto-

ra zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objek-
tov na teh območjih (Uradni list RS, št. 36/04, 103/06, 
92/14) so določena naslednja merila:

– v pasu do 1.500 m (naselja: Spodnji Stari Grad, 
Spodnja Libna, Stara vas, Žadovinek) do 95 % upravi-
čenih stroškov investicije;

– v pasu do 2.500 m (krajevne skupnosti: KS Le-
skovec, KS Krško polje, KS Dolenja vas) do 82 % upra-
vičenih stroškov investicije;

– ostali v območju Občine Krško do 70 % upraviče-
nih stroškov investicije.

III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kr-

ško za leto 2015, pod proračunsko postavko 4055 – 
ravnanje z odpadno vodo, konto 4119 in 4120 v višini 
62.500,00 EUR.

Finančna sredstva, zagotovljena v proračunu, so 
namenjena za:

– sofinanciranje individualnih hišnih priključkov 
v okvirni višini 30.000,00 EUR in

– sofinanciranje malih čistilnih naprav v okvirni vi-
šini 32.500,00 EUR.
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Skupna višina sredstev iz prvega odstavka te toč-
ke se lahko poveča z zagotovitvijo dodatnih sredstev 
v proračunu.

IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1. 

2012 do oddaje vlog in se jih izkazuje s kopijami raču-
nov.

Sofinancirajo se upravičeni stroški za stanovanjski 
objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma s po-
trdilom, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na pod-
lagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno 
dovoljenje. Maksimalna višina upravičenih stroškov za 
posamezen stanovanjski objekt znaša 2.400,00 EUR 
z DDV.

Upravičeni stroški za individualne hišne priključke 
za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbe-
nim dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima objekt, 
zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega od-
stavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje:

– stroški materiala (cevi, jaški, spojke …) – maksi-
malna višina upravičenih materialnih stroškov je nave-
dena v Prilogi 2 – Maksimalna višina upravičenih mate-
rialnih stroškov,

– stroški storitev (priključitev na javni kanalizacijski 
kanal – gospodarska javna služba, strojna, montažna 
dela, zemeljska dela – maks. 12,00 EUR z DDV na 
tekoči meter).

Upravičen strošek malih čistilnih naprav za obsto-
ječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim do-
voljenjem je:

– nakup in montaža male čistilne naprave.
V primeru, da je skupni znesek računov za doba-

vljeno opremo in opravljeno delo nižji od zneskov, ki so 
navedeni v Prilogi 2 – Maksimalna višina upravičenih 
materialnih stroškov, se upošteva znesek po računu.

Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.
V. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti popolno 

vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. Razpi-
sna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa 
v Uradnem listu RS na razpolago na sedežu Centra za 
podjetništvo in turizem Krško (CPT Krško), Cesta krških 
žrtev 46, Krško, na spletnih straneh CPT Krško (www.
cptkrsko.si) pod rubriko aktualni javni razpisi ter na sple-
tni strani Občine Krško (www.krsko.si) pod rubriko Javni 
razpisi.

VI. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po 

pošti na naslov: Center za podjetništvo in turizem Krško, 
Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško.

Kandidati lahko vloge oddajo do vsakega prvega 
delovnega ponedeljka v mesecu, razen v mesecu avgu-
stu, ko odpiranje vlog ne bo potekalo. Odpiranje vlog se 
bo izvajalo vsako prvo delovno sredo v mesecu po roku 
za oddajo vlog. Za prvo odpiranje lahko kandidati odda-
jo vloge prvi delovni dan v mesecu aprilu in do prvega 
delovnega ponedeljka v mesecu maju. Vloge se bodo 
sprejemale do porabe sredstev oziroma najkasneje do 
prvega delovnega ponedeljka v mesecu novembru.

Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora 
biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Raz-
pis sofinanciranje individualnih hišnih priključkov in ma-
lih čistilnih naprav«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo 
pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in 
vsemi zahtevanimi prilogami.

VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna ko-

misija bo vloge odpirala in obravnavala enkrat mesečno, 
in sicer vsako prvo delovno sredo v mesecu po roku za 
oddajo vlog, razen v mesecu avgustu in decembru. Če 

vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku 
osem dni od prejema poziva za dopolnitev vloge le-to 
dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo do-
polnili v določenem roku, bodo zavržene. Popolne vloge 
bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki so 
navedeni v točki II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev.

Vse prejete vloge se bodo obravnavale po ča-
sovnem zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo 
prispelih popolnih vlog več kot je na voljo razpoložljivih 
sredstev, bodo imele prednost vloge s potrdilom o pla-
čanem računu opravljene storitve starejšega datuma. 
V primeru, da bo več vlog z istim datumom potrdila 
o plačanem računu, se bodo te vloge obravnavale 
glede na datum izdane izjave o ustreznosti oziroma 
pravilni priključitvi. V primeru, da bo več vlog z istim da-
tumom izjave o ustreznosti oziroma pravilni priključitvi, 
se bodo te vloge obravnavale po časovnem zaporedju 
prispetja vloge.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni 
s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija pripra-
vila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu 
in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim 
upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in 
ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo 
sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca 
v roku 30 dni od prejetja zahtevka.

Prijavitelji lahko pridobijo sredstva za isto naložbo 
le enkrat. Kolikor je prijavitelj že prejel javna sredstva 
za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.

VIII. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sred-

stev izvaja predstavnik Občine Krško, ki opravlja nad-
zor nad porabo sredstev, ki so predmet tega razpisa. 
Kontrolo pri graditvi kanalizacijskih priključkov, nad ka-
nalskim priključkom in revizijskim jaškom pa izvaja pred-
stavnik bodočega upravljavca Kostak d.d.

V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila 
porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali 
pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov 
oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je 
občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev 
v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva 
s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dne-
va nakazila dalje.

Občina Krško

Št. 410-23/2015 Ob-1654/15

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – 
ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 
109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 
46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 in 101/13 – ZIPRS1415), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 
99/09 in 3/13), Odloka o proračunu Občine Krško za 
leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15) in 35. člena Statuta 
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno 
besedilo, 5/03 in 57/06, 47/10, 90/11, 27/14), objavljamo

javni razpis
za sofinanciranje programov veteranskih  

in častniških združenj, ki delujejo  
v javnem interesu v Občini Krško za leto 2015

I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, 
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

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

mov in dogodkov veteranskih in častniških združenj, ki 
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so se izvajali v času od poteka razpisnega roka do za-
ključka razpisa in vsebujejo naslednje aktivnosti:

– izvajanje letnih programov veteranskih in častni-
ških združenj, ki delujejo na območju Občine Krško.

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

Na razpis se lahko prijavijo veteranska in častniška 
društva/združenja na območju Občine Krško, ki izpolnju-
jejo vse naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Krško,
– imajo status združenja oziroma društva, ki deluje 

v javnem interesu na področju obrambe vsaj eno leto od 
dneva objave tega razpisa,

– da sodelujejo z organi Občine Krško in jih obve-
ščajo o svojih aktivnostih,

– da so programi za udeležence brezplačni oziroma 
ovrednoteni nepridobitno (vključujejo zgolj materialne 
stroške),

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo ak-
tivnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani 
članarini,

– da se povezujejo z zvezo ali združenji na nivoju 
države.

IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna viši-
na sredstev namenjenih za sofinanciranje delova-
nja in aktivnosti veteranskih in častniških združenj je 
16.700,00 EUR na proračunski postavki 1139, Dotacije 
organizacijam in društvom, v proračunu Občine Krško za 
2015. Sredstva se delijo na podlagi meril, ki so sestavni 
del tega razpisa.

V. Rok za črpanje sredstev: rok za oddajo zahtev-
ka za izplačilo odobrenih sredstev je do 30. 11. 2015 
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 
Pogodbena sredstva se uporabljajo od 1. 1. 2015 do 
31. 12. 2015.

VI. Pogoja in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Posebna pogoja, ki jih mora izpolnjevati prijavi-

telj sta:
– vsebina prijavljenega programa je v skladu 

s predmetom razpisa,
– vlagatelj je redno oziroma v celoti izpolnjeval svo-

je pogodbene obveznosti do Občine Krško.
2. Merila za izbor:

1. število članov s statusom,
2. program dela,
3. opisane in časovno opredeljene so vse aktiv-

nosti programa,
4. pri izvajanju programa sodelujejo tudi prosto-

voljci/prostovoljke,
5. program ima izdelano finančno konstrukcijo, iz 

katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja progra-
ma, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež 
sredstev uporabnikov/uporabnic in delež sredstev iz 
drugih virov.

Vsako posamezno merilo je ovrednoteno s točkami 
od 0 do 3. Če program prejme 0 točk pri 5. merilu, izpade 
iz nadaljnjega postopka.

Opozorilo:
Društvo lahko na tem razpisu sodeluje samo enkrat 

v letu 2015.
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene pro-

grame in aktivnosti/dogodke iz drugih proračunskih ob-
činskih virov, ne more uveljavljati te pravice ponovno 
preko tega razpisa. Prav tako ne sme društvo, ki so mu 
bila odobrena sredstva iz naslova tega razpisa, kandidi-
rati z istim programom in aktivnostmi za druga sredstva 
iz proračuna Občine Krško.

3. Način točkovanja:
Za vsa merila, ki so našteta zgoraj, bo točkovanje 

sledeče:

0 točk ne izpolnjuje (oziroma ima najmanj 
članov)

1 točka slabo izpolnjuje
2 točki ne izpolnjuje v celoti

3 točke povsem izpolnjuje (oziroma ima največ 
članov)

Točkovanje za merilo 1 in 4 se opravi tako, da se 
društva primerjajo med seboj in dobi društvo z največ 
člani oziroma prostovoljci največ točk (3), društvo z naj-
manj člani oziroma prostovoljci pa najmanj točk (0).

4. Merila za dodelitev sredstev:
Maksimalno število doseženih točk je 15. Sofinan-

cirani bodo programi, ki bodo dosegli najmanj 5 točk.
Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni:
– programi, ki ne dosežejo skupaj minimalno 5 točk,
– programi, ki bodo prejeli 0 točk v kriteriju št. 5 – 

finančna konstrukcija programa.
Komisija bo pri določanju višine prejetih sredstev 

proučila vse prijave ter jih ustrezno točkovala v skladu 
z merili. Prednost pri izboru za dodelitev sredstev bodo 
imeli programi, ki bodo dosegli višje število točk. Komi-
sija bo pri določitvi višine sredstev upoštevala dosežene 
točke, plan dela društva za leto 2015 ter preglednost 
finančnega plana za program dela društva v letu 2015. 
Ob upoštevanju vseh kriterijev, bo komisija pripravi-
la predlog za dodelitev sredstev.

VII. Vsebina vloge
Vloga, na kateri se društva prijavijo na razpis, je 

sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zah-
tevane dokumentacije k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje 
osnovne podatke o vlagatelju ter podatke o vsebini in 
finančno ovrednotenje posameznih izvedenih program-
skih aktivnosti, ki so predmet razpisa. Vlogi se priložijo 
vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu prijave.

Zahtevana dokumentacija k vlogi mora vsebovati 
naslednje obvezne priloge:

1. Kopijo odločbe o vpisu društva v register društev 
(kolikor prijavitelj tega dokazila ne bo priložil, ga bo pri-
dobila komisija po ur. dolžnosti),

2. Pregledno vsebinsko poročilo o delu društva za 
leto 2014,

3. Pregledno finančno poročilo o delu društva za 
leto 2014,

4. Pregleden vsebinski program dela društva za 
leto 2015,

5. Pregleden finančni načrt za program dela društva 
v letu 2015,

6. Izjavo vlagatelja o sprejemanju pogojev razpisa.
VIII. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem 

razpisu morajo prispeti najkasneje do 10. 4. 2015 na 
naslov: Občina Krško, Kabinet župana, CKŽ 14, 8270 
Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, 
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: 
»Ne odpiraj – Vloga javni razpis – veteranska društva«.

IX. Obravnava vlog:
1. Odpiranje vlog bo na Občini Krško v roku petih 

delovnih dni od poteka roka za oddajo vlog. Odpiranje 
vlog ne bo javno.

2. Vloge bo odpirala in obravnavala ter pripravi-
la predloge za dodelitev sredstev štiričlanska strokovna 
komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 19 / 20. 3. 2015 / Stran 483 

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 
osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopol-
nijo v roku petih dni od prejema obvestila. Nepopolna 
vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopol-
nili, se zavrže.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemelje-
ne pa zavrnejo.

5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo 
strokovna komisija ocenjevala na podlagi meril, ki so 
sestavni del javnega razpisa.

6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga 
pripravi komisija, direktorica sprejme odločitev o dodelitvi 
sredstev in izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev.

7. Upravičencu bodo sredstva nakazana 30. dan 
po predložitvi pisnega zahtevka. Sredstva bodo upravi-
čenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami in doka-
zili o uporabi sredstev.

X. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki ob-
veščeni o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi 
sredstev direktor občinske uprave Občine Krško v roku 
30 dni po izteku razpisnega roka s sklepom. Istočasno 
bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če 
upravičenci v roku osmih dni od prejema sklepa ne 
vrnejo podpisane pogodbe se šteje, da so odstopili od 
zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj 
vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa, na 
župana Občine Krško. Prepozno vložene pritožbe se 
zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Ob-
čino Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb 
z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči 
župan, njegova odločitev je dokončna.

XI. Informacije
Razpisno dokumentacijo ki vsebuje javni razpis, 

obrazec za prijavo na razpis in vzorec pogodbe lahko 
zainteresirani, od dneva te objave do izteka prijavnega 
roka, dvignejo v času uradnih ur v Kabinetu župana Ob-
čine Krško in na spletni strani, www.krsko.si.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom po-
sreduje Metka Resnik, tel. 07/498-12-01, e-mail: met-
ka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.

Občina Krško

Št. 430-0019/2015 Ob-1626/15

Na podlagi Odloka o proračunu MO Slovenj Gradec 
za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15) in 5. člena Pravilni-
ka o sofinanciranju programov turističnih društev v Me-
stni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 20/10) 
objavlja MO Slovenj Gradec

javni razpis
za sofinanciranje delovanja turističnih društev 

v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2015
Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je sofi-

nanciranje programov aktivnosti turističnih društev v Me-
stni občini Slovenj Gradec za leto 2015.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:
– da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
– da imajo sedež in izvajajo aktivnosti na območju 

MO Slovenj Gradec,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani 

članarini,
– da izvajajo redno turistično dejavnost na nepro-

fitni ravni,
– da aktivno delujejo vsaj pol leta pred objavo raz-

pisa,
– da imajo potrjen program s strani upravnega od-

bora društva,
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– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega razpisa.
Vsebine in programi, ki so predmet sofinanciranja:
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelova-

nje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne 

dediščine ter urejanja okolja,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turi-

stičnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in šir-

šega pomena,
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka.
Višina zagotovljenih proračunskih sredstev: 

9.500,00 EUR.
Kriteriji in merila za izbor programov
Kriteriji in merila za izbor programov sofinanciranja 

so opredeljeni v 13. členu Pravilnika o sofinanciranju 
programov turističnih društev v Mestni občini Slovenj 
Gradec (Uradni list RS, št. 20/10 z dne 12. 3. 2010).

Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnje-
vanja naslednjih meril in kriterijev:

1) Število članov v društvu s plačano članarino
do 50 članov 5 točk
od 51 do 100 članov 10 točk
101 in več članov 15 točk
sekcija, ki deluje v okviru društva 10 točk
2) Aktivnosti v razpisanem letu
Izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena
– predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih 

prireditvah v Sloveniji
– predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih 

prireditvah v tujini
– izdajanje promocijskega materiala

– do 25 točk/predstavitev

– do 50 točk/predstavitev
– do 25 točk/prom. material

Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma
– organizacija in izvedba raznih natečajev
– organiziranje oziroma sodelovanje pri projektih, ki pri skupni izvedbi 

povezujejo več turističnih in drugih društev ter drugih sub jektov  
v občini in izven občine 

– do 100 točk/projekt
– do 100 točk/projekt

Akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine, urejanja in olepševanja okolja, oblikovanje turističnih 
produktov s področja rekreacijskih dejavnosti
– urejanje in vzdrževanje kolesarskih, sprehajalnih in ostalih 

tematskih poti
– urejanje in vzdrževanje razgledišč, piknik prostorov, vzdrževanje 

turistične signalizacije …
– čistilne akcije 

– do 50 točk/leto

– do 50 točk/leto
– do 25 točk/leto

Organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena (sejmi, razstave...)
– poldnevna prireditev
– celodnevna prireditev
– večdnevna prireditev
– etnografske, etnološke prireditve
– ostale prireditve
– društvo je organizator in izvajalec prireditve
– v okviru prireditev sodeluje več društev

– do 50 točk/prireditev
– do 100 točk/prireditev
– do 200 točk/prireditev
– do 100 točk/prireditev
– do 50 točk/prireditev
– do 100 točk/prireditev
– do 25 točk/prireditev

Aktivnosti za zagotavljanje ozaveščenosti mladine za delovanje na področju turizma
– delavnice za otroke in mladino – do 25 točk/prireditev
Izobraževanje in usposabljanje kadrov za namene pospeševanja turizma
– organiziranje drugih delavnic, predavanj, predstavitev
– organiziranje strokovnih ekskurzij, ki se nanašajo na področje 

delovanja društva
– oblikovanje nove turistične ponudbe (programov)
– izobraževanje članov društva

– do 15 točk/delav., predav.

– do 50 točk/leto
– do 100 točk/leto
– do 25 točk/leto

Reference izvajalca
– sodelovanje pri projektih Mestne občine Slovenj Gradec 

v preteklem letu – do 50 točk/projekt
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Rok za predložitev in oddaja vloge: vlogo na razpis 
je potrebno oddati v vložišču ali poslati priporočeno po 
pošti na naslov MO Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 
Slovenj Gradec, najkasneje do petka, 27. marca 2015 
do 12. ure. Vloga mora biti v zaprti ovojnici z oznako »Ne 
odpiraj – JR turistična društva 2015«. Na hrbtni strani 
kuverte mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.

Odpiranje vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa: 
odpiranje vlog bo potekalo v ponedeljek, 31. marca, 
prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom 
najkasneje v roku 30 dni po preteku roka za oddajo vlog.

Razpisna dokumentacija
Dodatne informacije in razpisna dokumentaci-

ja so na voljo v turistični pisarni JZ SPOTUR, Glavni 
trg 24, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/881-21-16, faks 
02/881-21-17, e-naslov: tic@slovenjgradec.si.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na www.
slovenjgradec.si ali www.spotur.si.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 122-7/2015-302 Ob-1627/15

Mestna občina Slovenj Gradec izdaja na podlagi 
Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za 
leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15) in Pravilnika o po-
stopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov 
s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj 
Gradec (Uradni list RS, št. 35/05)

javni razpis
za sofinanciranje programov  

s področja socialnega varstva  
v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2015
I. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj 

Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, objavlja 
javni razpis za izbor projektov in programov s področja 
socialnega varstva.

II. Predmet javnega razpisa so:
1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij 

s področja socialnega varstva
2. Programi za starejše
3. Programi preprečevanja zasvojenosti
4. Programi za otroke in mladino
Vsebina programov:
1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij 

s področja socialnega varstva vsebujejo:
– programe nevladnih in neprofitnih organizacij 

s področja socialnega varstva, ki so naravnani v smeri 
ohranjanja in vzpodbujanja socialnih stikov vseh tistih 
posameznikov, ki so prikrajšani pri vključevanju v vsak-
danje življenje,

– programe svetovanja, pomoči in rehabilitacije, ki 
so namenjeni različnim kroničnim bolnikom in uporabni-
kom posameznih zdravstvenih storitev,

– programe invalidskih društev in druge programe 
za rehabilitacijo in povečanje socialne vključenosti inva-
lidov (povečanje neodvisnega življenja invalidov).

2. Programi za starejše vsebujejo:
– programe preprečevanja oziroma zmanjševanja 

socialne izključenosti starejših,
– pomoč starejšim pri opravljanju vsakodnevnih 

opravil,
– programe priprave sedanje srednje generacije 

na starost,
– programe medgeneracijskih skupin za samopo-

moč.
3. Programi preprečevanja zasvojenosti vsebujejo:
– programe za vzpodbujanje zdravega odnosa do 

sebe in okolja v vrtcih in šolah,

– programe ustvarjalnega preživljanja prostega 
časa,

– programe, namenjene informiranju občanov 
o razširjenosti problema zasvojenosti v občini, prepo-
znavanju odvisnosti, možnostih zdravljenja ipd.,

– reševanje socialnih stisk v zvezi s problemom 
zasvojenosti z različnimi vrstami drog.

4. Mladinski programi vsebujejo:
– programe s socialno tematiko, namenjene otro-

kom in mladini za njihovo vključevanje v življenje in 
dogajanje v občini.

III. Na razpis se lahko prijavijo:
– invalidska in humanitarna društva, ki so registri-

rana v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, 
št. 64/11 – UPB2),

– javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne 
osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju 
socialnega varstva,

ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na 

območju občine ne glede na sedež, če je program zasta-
vljen tako, da aktivno vključuje občane Mestne občine 
Slovenj Gradec,

b) so registrirani in delujejo najmanj eno leto na 
področju socialno varstvenih dejavnosti,

c) imajo urejeno evidenco članstva,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na-
črtovanih dejavnosti,

e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi 
organizacijami na izbranem področju,

f) prijavljajo program, ki je predmet razpisa in ima-
jo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni 
prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih 
sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz 
drugih virov.

Posebni pogoji za posamezna področja:
– Za področje humanitarnih in invalidskih organiza-

cij se lahko prijavijo ponudniki, katerih dejavnost zajema 
invalidsko oziroma katero drugo tematiko iz področja so-
cialnega varstva, za katero velja, da ni predmet ostalih 
treh področij tega razpisa.

– Za področje programov za starejše se lah-
ko prijavijo tisti ponudniki, katerih ciljna skupina vsaj 
v 50 % predstavlja populacijo, starejšo od 65. let.

– Za področje mladinskih programov se lahko prija-
vijo ponudniki, ki izvajajo programe za otroke in mlade 
do 27. leta starosti.

– Za področje preprečevanja zasvojenosti ima-
jo prednost ponudniki, ki imajo pregled nad situacijo 
v občini. Razpisana sredstva niso namenjena progra-
mom zdravljenja zasvojenosti.

Vsi prijavljeni programi, posebno pa še programi, 
opredeljeni v prvi alineji, ne smejo biti sestavni del re-
dnega delovanja posameznega prijavitelja in morajo kot 
taki občini doprinesti neko dodano vrednost v smislu iz-
vajanja socialnih programov. Kolikor bo ugotovljeno, da 
prijavljeni program ne bo vseboval te dodane vrednosti 
oziroma ne bo izpolnjeval katerega izmed meril in krite-
rijev za dodelitev sredstev iz tega razpisa, bo s sklepom 
avtomatično izločen.

IV. Orientacijska vrednost programov
Predvidena orientacijska vrednost vseh programov 

v letu 2015 je 23.758,00 EUR, in sicer za:
– programe pod točko 1: 8.200,00 EUR,
– programe pod točko 2: 6.000,00 EUR,
– programe pod točko 3: 3.373,00 EUR,
– programe pod točko 4: 6.185,00 EUR, pri čemer 

je znesek v vrednosti 4.332,00 EUR namenjen izvaja-
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nju mladinskih programov izven MKC Slovenj Gradec, 
znesek v višini 1.850,00 EUR pa izvajanju programov 
znotraj MKC Slovenj Gradec.

V. Predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti kot pri-

poročeno pošiljko z datumom oddaje 22. 4. 2015 ali 
v vložišču na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, 
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje 
12. ure istega dne.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati 
vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni 
dokumentaciji.

Nepravočasno oddanih ponudb komisija ne bo upo-
števala.

Na kuverti morajo biti označbe: Ne odpiraj – javni 
razpis – za področje 1 (ali 2, 3 oziroma 4, odvisno za 
katero področje se ponudba podaja).

V primeru, ko se posamezni ponudnik prijavlja z več 
programi na različna področja, mora biti ponudba po-
dana v zaprti kuverti za vsako področje posebej. Več 
programov istega področja pa lahko združi v eni po-
nudbi, pri tem za posamezni program predloži posebej 
izdelano ponudbo.

VI. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo opravila strokovna komisija 

na sedežu naročnika dne 24. 4. 2015.
Odpiranje ponudb ni javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija 

ponudnike pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo prijavo. 
V primeru, da je ponudniki v roku ne dopolnijo, bo prijava 
izločena kot nepopolna.

VII. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo ponudniki 
obveščeni v roku 120 dni od dneva odpiranja ponudb.

VIII. Kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko, naslednji dan po tej 

objavi, zainteresirani dvignejo v vložišču, Šolska ulica 5, 
2380 Slovenj Gradec, vsak delavnik od 8. do 13. ure.

Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite 
na Oddelku za negospodarstvo pri Mestni občini Slovenj 
Gradec, tel. 02/881-21-58 (Mateja Tajnšek). Razpis za 
sofinanciranje programov s področja socialnega varstva 
v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2015 lahko naj-
dete tudi na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec 
z naslovom http://www.slovenjgradec.si.

Mestna občina Slovenj Gradec

 Ob-1632/15

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011 in 3/13), Statuta Mestne občine Vele-
nje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06 – 
UPB1, 26/07 in 18/08), Odloka o zagotavljanju socialno 
varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje (Uradni 
vestnik MOV, št. 3/14), Strategije razvoja socialnega 
varstva v Mestni občini Velenje za obdobje od 2014 do 
2020 (Uradni vestnik MOV, št. 16/14) in sklepa župana, 
št. 403-04-0013/2015 z dne 2. 3. 2015 Mestna občina 
Velenje objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje  

socialnih in zdravstvenih programov in/ali 
projektov v Mestni občini Velenje v letu 2015
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje socialnih 

in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni obči-
ni Velenje (v nadaljevanju: MOV) za leto 2015.

Sklop A in A1:
– programi in/ali projekti medgeneracijskih in drugih 

skupin za samopomoč ter drugi programi in/ali projekti, 
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne 
izključenosti starostnikov;

– programi in/ali projekti, namenjeni otrokom in 
mladostnikom ter staršem pri razreševanju osebnostnih 
problemov;

– programi in/ali projekti za preprečevanje nasilja, 
za pomoč žrtvam nasilja in za delo s povzročitelji nasilja;

– programi in/ali projekti, ki omogočajo vključitev 
v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v dušev-
nem zdravju in drugi programi in/ali projekti s področja 
varovanja duševnega zdravja;

– programi in/ali projekti za izboljšanje življenja ose-
bam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju;

– programi in/ali projekti za rehabilitacijo uporabni-
kov nedovoljenih drog, alkohola in drugih oblik zasvo-
jenosti;

– programi in/ali projekti za podporo bivanja in-
validov in drugi specializirani programi in/ali projekti 
za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja 
invalidov;

– programi in/ali projekti, ki delujejo s ciljem pospe-
ševanja razvoja zdravja, izboljšanja kakovosti življenja 
ali delujejo s ciljem promocije zdravja;

– programi in/ali projekti svetovanja, pomoči in re-
habilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom 
posameznih zdravstvenih storitev.

Sklop B:
– programi in/ali projekti za nudenje materialne po-

moči in odpravljanje socialnih stisk ljudi v MOV.
Prednostno bodo sofinancirani programi in/ali pro-

jekti, katerih cilj bo usmerjen v karitativno in socialno 
poslanstvo: nudenje materialne pomoči in zmanjševanje 
revščine in socialne izključenosti v MOV.

Na razpis se lahko prijavijo humanitarne organi-
zacije, ki imajo sedež v MOV in so vpisane v razvid 
humanitarnih organizacij v skladu z Zakonom o humani-
tarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03), ki ga vodi 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, in njihovi sestavni deli, ki izpolnjujejo pogoje 
iz točke II, sklop B.

II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, usta-

novljene na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, 
št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o usta-
novah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno be-
sedilo in 91/05 – popr.) in Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 
katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten in ki so 
registrirane za izvajanje programov in/ali projektov na 
področju socialne in zdravstvene dejavnosti ter izpolnju-
jejo naslednje pogoje:

Sklop A in A1:
– da so registrirani in imajo dejavnost socialnega 

varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v usta-
novitvenih aktih;

– da predlagan program in/ali projekt izvajajo 
v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem in zdra-
vstvenem varstvu;

– da aktivno delujejo najmanj eno leto;
– da imajo sedež v MOV (sklop A, sredstva v vre-

dnosti 9.000 €) oziroma izvajajo programe in/ali projekte, 
v katerega so aktivno vključeni občani MOV (sklop A1, 
sredstva v vrednosti 5.000 €) – pogoj: seznam članov 
s stalnim bivališčem v MOV;

– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo do-
kumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih (za društva);
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– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavlje-
nega programa in/ali projekta;

– da cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobi-
vanje dobička;

– da je prijavljen program in/ali projekt neprofitne 
oziroma nekomercialne narave;

– da prijavijo program in/ali projekt, ki je predmet 
razpisa;

– da se v primeru, če ima predlagatelj v MOV enoto, 
vsebinski del in finančna konstrukcija programa in/ali 
projekta nanašata izključno na enoto;

– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere 
so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež 
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev 
uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.

Predlagatelj se lahko z istim programom in/ali pro-
jektom za leto 2015 prijavi samo na enega izmed javnih 
razpisov MOV. Sredstva se torej lahko dodelijo le tistim 
izvajalcem, ki za iste programe in/ali projekte niso prejeli 
sredstev že na drugih javnih razpisih MOV v letu 2015. 
Predlagatelji, ki so prejemniki sredstev iz občinskega 
proračuna na podlagi pogodb o neposrednem finan-
ciranju iz proračuna MOV in tisti predlagatelji, katerih 
ustanoviteljica je MOV, se ne bodo uvrstili v nadaljnje 
postopke javnega razpisa.

Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo predlog za 
izvedbo samo enega programa in/ali projekta.

Sklop B:
– svojo dejavnost izvajajo na območju MOV in 

so registrirane v MOV najmanj 3 leta (na dan odda-
je predloga);

– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje 
dobička;

– prijavijo program in/ali projekt, ki je predmet raz-
pisa;

– program in/ali projekt izvajajo na območju in v in-
teresu MOV;

– imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno delova-
nje na področju, ki je predmet tega razpisa;

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro-
vske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljene-
ga programa in/ali projekta;

– imajo izdelano realno financiranje programa in/ali 
projekta;

– izvajajo svojo dejavnost pomoči potrebnim, ne 
glede na to, ali so njeni člani ali ne;

– da predlagatelj in njegova odgovorna oseba ni bil 
in ni v kazenskem postopku;

– so vpisani v razvid prostovoljskih organizacij 
v skladu z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, 
št. 10/11);

– na področju humanitarne dejavnosti delujejo naj-
manj 3 leta.

Predlagatelji, ki se bodo prijavili na razpis, morajo 
izkazati kontinuirano delovanje na področju nudenja 
humanitarne dejavnosti ter imeti ustrezne izkušnje in 
reference že izvedenih programov in/ali projektov. Na-
vedeno predlagatelj izkazuje z vsaj enim programom 
in/ali projektom z omenjenega področja, financiranim 
iz slovenskih ali mednarodnih javnih sredstev v letu 
2014.

Sredstva se lahko dodelijo le tistim izvajalcem, ki 
niso prejeli sredstev že na drugih javnih razpisih MOV 
v letu 2015. Predlagatelji, ki so prejemniki sredstev iz 
občinskega proračuna na podlagi pogodb o neposre-
dnem financiranju iz proračuna MOV, in tisti predlaga-
telji, katerih ustanoviteljica je MOV, se ne bodo uvrstili 
v nadaljnje postopke javnega razpisa.

Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo predlog za 
izvedbo samo enega programa in/ali projekta.

III. Razpisni rok: javni razpis se prične 
20. marca 2015 in se zaključi 19. aprila 2015.

IV. Merila za izbor predlogov: predlogi programov 
in/ali projektov predlagateljev bodo ocenjeni v skladu 
z merili, ki so podrobneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji tega javnega razpisa. Merila, postavljena za 
ocenjevanje vlog, ne morejo biti predmet pritožbe.

V. Vrednost sredstev
Za izvedbo javnega razpisa v letu 2015 so v prora-

čunu zagotovljena sredstva v višini 20.000 EUR, in sicer 
za programe in/ali projekte:

Sklop A 9.000 EUR,
Sklop A1 5.000 EUR,
Sklop B 6.000 EUR.
Višina sredstev, namenjena sofinanciranju posa-

meznega programa in/ali projekta, ki bo odgovarjal raz-
pisnim pogojem, bo odvisna od ocene programa in/ali 
projekta glede na postavljene kriterije.

VI. Rok izvedbe
Dodeljena sredstva za leto 2015 morajo biti pora-

bljena do 31. decembra 2015 v skladu s predpisi, ki do-
ločajo izvrševanje proračuna, razen v primerih, ko MOV 
na osnovi predhodnega zaprosila soglaša s kasnejšo 
porabo sredstev.

VII. Vsebina predloga
Predlog na javni razpis mora biti izdelan izključno 

v skladu z navodili za pripravo predloga in na obraz-
cu predloga za leto 2015, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije.

Tako izdelan predlog bo obravnavan kot popoln. 
Predlagatelji, katerih predlogi bodo nepopolni, bodo po-
zvani k dopolnitvi predlogov.

Kolikor bi katerikoli od predlagateljev želel umakniti, 
spremeniti ali dopolniti že oddan predlog, lahko to stori 
samo na način, ki je opredeljen v navodilih predlagate-
ljem za pripravo predlogov.

VIII. Rok za oddajo predlogov in način oddaje
Predlagatelji morajo predloge oddati izključno po 

pošti kot priporočeno pošiljko, in sicer najkasneje do 
19. aprila 2015 (velja datum poštnega žiga).

Predlog mora biti oddan v zaprti ovojnici, na kateri 
je naveden naslov: Mestna občina Velenje, Sprejemna 
pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje.

Predlogi morajo biti oddani v zaprti kuverti z ozna-
ko »Ne odpiraj – Javni razpis za zbiranje predlogov za 
sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali 
projektov v letu 2015 (obkrožite sklop, na katerega se 
prijavljate – A, A1, B)«.

Oddaja predloga pomeni, da se predlagatelj strinja 
z vsemi pogoji in merili razpisa.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsak predlog izpolnjevati naslednje pogoje, da se 
šteje kot formalno popoln:

– pravilno izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni 
del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa;

– priložena obvezna dokazila in druge priloge, na-
vedene v prijavnem obrazcu;

– da je poslan v roku in na način, ki je določen v tej 
točki besedila.

IX. Datum odpiranja predlogov
Javno odpiranje predlogov bo 22. aprila 2015 ob 

15. uri, v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 
Velenje, v sejni sobi št. 405 (IV. nadstropje).

Kolikor se zaradi velikega števila prejetih predlogov 
odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. 
Na odpiranju predlogov bo komisija ugotovila pravoča-
snost, upravičenost in popolnost predloga glede na to, 
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ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru 
nepopolno izpolnjenih predlogov s pomanjkljivo doku-
mentacijo, bo strokovna komisija v roku osmih dni od 
odpiranja vlog predlagatelje pozvala, da vlogo v roku 
treh dni dopolnijo.

X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o iz-
idu javnega razpisa

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavr-
njenih in zavrženih predlogih s sklepom odločil direktor 
občinske uprave MOV, o pritožbi zoper ta sklep pa bo 
odločil župan MOV.

Zavrženi bodo predlogi tistih predlagateljev:
– ki ne bodo predloženi v roku in na način, ki je dolo-

čen v točki VIII. tega besedila javnega razpisa;
– ki ne bodo vsebovali vseh prilog in sestavin, ki jih 

zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumen-
tacije, ter ne bodo dopolnjeni v roku, navedenem v sklepu 
za dopolnitev predloga.

Zavrnjeni bodo predlogi tistih izvajalcev:
– ki ne bodo izpolnjevali splošnih pogojev javnega 

razpisa, pogojev, določenih v II. točki javnega razpisa, 
ali drugih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji;

– ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so sestavni 
del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne 
bodo prejeli zadostnega števila točk.

Predlagatelji bodo o izbiri pisno obveščeni, ko bo 
komisija, imenovana s sklepom župana MOV, zaključila 
svoje delo.

XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo raz-
pisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega 
razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni 
strani MOV http://www.velenje.si (Za občane – Javne 
objave in razpisi) ali pa jo v tem roku zainteresirani dvi-
gnejo vsak delovni dan na naslovu Mestna občina Velenje 
– Sprejemna pisarna (kletni prostori, soba št. 11), Titov 
trg 1, Velenje.

XII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: 
vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainte-
resirani po telefonu vsak delovni dan na tel. 03/896-17-41 
(Ines Gričar Ločnikar) ali po elektronski pošti: ines.gri-
car.locnikar@velenje.si. Odgovori na pisna vprašanja 
bodo objavljeni na spletni strani MOV http://www.vele-
nje.si (Za občane – Javne objave in razpisi).

Mestna občina Velenje

 Ob-1633/15

Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 
5000 Nova Gorica, na podlagi 10. člena Odloka o sofinan-
ciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini 
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12 s spremembami) 
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov in projektov 

v Mestni občini Nova Gorica v letu 2015
I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih 

programov in projektov iz sredstev proračuna Mestne ob-
čine Nova Gorica (v nadaljevanju mestna občina) za leto 
2015 s področja ustvarjanja, posredovanja in varovanja 
kulturnih dobrin na področju nepremične in premične 
kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, 
vizualnih, filmskih, avdiovizualnih, intermedijskih in dru-
gih umetnosti, na področju založništva in knjižničarstva, 
kinematografije in na drugih področjih kulture.

II. Višina sredstev, ki so predmet javnega razpisa, 
je 40.000 EUR.

Prijavitelj lahko prijavi en program ali največ dva 
projekta.

Kulturni projekt je posamična kulturna aktivnost 
izvajalca, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključe-
na samostojna enota (gledališka predstava, koncert, 
razstava ipd.).

Kulturni program je zaključena celota posamičnih 
kulturnih aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obsegu 
zaključene samostojne enote (gledališka predstava, 
koncert, razstava ipd.) in se izvaja preko celega leta.

Programi oziroma projekti morajo biti realizirani 
v letu 2015.

V okviru sredstev, ki so na razpolago, bodo financi-
rani tisti programi oziroma projekti, ki bodo v postopku 
izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.

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

III. Namen javnega razpisa je spodbujanje kulturne 
dejavnosti na območju mestne občine.

Mestna občina bo kulturne programe in projekte 
finančno podpirala v skladu z naslednjimi splošnimi ci-
lji: spodbujanje aktivnosti pri ustvarjanju, posredovanju 
in varovanju kulturnih dobrin na področju nepremične 
in premične kulturne dediščine, spodbujanje izvirne 
in kakovostne produkcije na področju besedne, upri-
zoritvene, glasbene, vizualne, filmske, avdiovizualne, 
intermedijske in drugih umetnosti na področju založni-
štva in knjižničarstva, kinematografije in na drugih po-
dročjih kulture, podpora organizacijam in posameznim 
ustvarjalcem, ki delujejo na območju mestne občine 
in ki pomembno prispevajo k razvoju mestne občine 
na področju kulture, povečanje dostopnosti javnih kul-
turnih dobrin na območju mestne občine in povečanje 
raznolikosti javnih kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na 
območju mestne občine.

IV. Na osnovi tega razpisa mestna občina ne so-
financira kulturnih programov in projektov profitnega 
značaja, odhodkov za plače prijaviteljev, odhodkov za 
formalno izobraževanje (redno in izredno) na vseh 
stopnjah, vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje ne-
premičnin in opreme, kulturnih programov in projektov 
prijaviteljev, ki isti program ali projekt prijavijo na dru-
ge razpise mestne občine ali na javni razpis Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava 
Nova Gorica in so jim sredstva iz teh razpisov tudi 
odobrena ter kulturnih programov in projektov, ki so 
financirani iz drugih sredstev mestne občine.

V. Upravičenci za prijavo na razpis so nevladne 
organizacije in samozaposleni v kulturi, ki morajo iz-
polnjevati naslednje pogoje:

– imajo sedež dejavnosti na območju mestne obči-
ne, če je prijavitelj nevladna organizacija oziroma imajo 
stalno prebivališče v mestni občini, če je prijavitelj sa-
mozaposleni v kulturi,

– so registrirani za izvajanje programov ali pro-
jektov na področju kulturnih dejavnosti oziroma imajo 
kulturno dejavnost kot eno izmed dejavnosti oprede-
ljeno v ustanovitvenem aktu oziroma statutu in na dan 
objave javnega razpisa formalno delujejo najmanj eno 
leto, če je prijavitelj nevladna organizacija oziroma so 
vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture 
pri pristojnem ministrstvu, če je prijavitelj samozapo-
sleni v kulturi,

– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zako-
nom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,

– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostor-
ske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo 
programa oziroma projekta,

– vsebina kulturnega programa ali kulturnega pro-
jekta mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
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– kulturni program ali kulturni projekt mora biti iz-
veden na območju mestne občine in je skladen s cilji, 
ki so navedeni v III. točki tega razpisa,

– kulturni program ali kulturni projekt je neprofitne 
narave (višina prihodkov se mora ujemati z višino od-
hodkov; priznani odhodki so lahko sestavljeni le iz upra-
vičenih stroškov),

– da so predvideli, da bodo vsa sredstva, pridobljena 
na javnem razpisu, porabili za kritje materialnih stroškov 
programa ali projekta (če je prijavitelj nevladna organiza-
cija) ter minimalno 60 % sredstev za materialne stroške 
in največ 40 % za lasten honorar (če je prijavitelj samo-
zaposleni v kulturi),

– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje 
kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dne-
vom odpiranja prijav,

– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene ob-
veznosti do mestne občine na podlagi predhodnega jav-
nega razpisa na področju kulturnih dejavnosti, če so na 
njem sodelovali.

Na javnem razpisu ne morejo kandidirati tisti prija-
vitelji, ki imajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – UPB-2).

VI. Mestna občina sofinancira le upravičene stroške 
prijaviteljev, vendar največ v višini 70 % upravičenih stro-
škov za posamezen program ali projekt.

VII. Vloga je formalno popolna, če vsebuje v celoti 
izpolnjen prijavni obrazec in vsa obvezna dokazila – pri-
loge. Za popolno vlogo se šteje tudi formalno nepopolna 
vloga, ki jo je stranka v celoti dopolnila v petih dneh od 
prejema poziva k dopolnitvi.

VIII. Ocenjevanje kulturnih programov in projektov 
poteka v dveh krogih ocenjevanja.

Komisija v 1. krogu oceni programe in projekte 
na podlagi naslednjih kriterijev: utemeljenost in pomen 
programa/projekta (do 30 točk), program/projekt pripo-
more k večji raznovrstnosti in prepoznavnosti kulturne 
ponudbe v mestni občini (do 25 točk), inovativnost pro-
grama/projekta (do 20 točk), dostopnost programa/pro-
jekta prebivalcem in obiskovalcem mestne občine: do-
stopnost informacij in obveščanje javnosti, fizična dosto-
pnost, cenovna dostopnost (do 10 točk), sodelovanje in 
povezovanje z drugimi organizacijami in posamezniki 
(do 10 točk), reference prijavitelja za obdobje zadnjih 
treh let (do 5 točk).

V 2. krog ocenjevanja se uvrstijo tisti programi ozi-
roma projekti prijaviteljev, ki v postopku ocenjevanja iz 1. 
kroga dosežejo najmanj 50 točk.

Komisija v 2. krogu oceni programe oziroma pro-
jekte na podlagi dveh kriterijev: vsebinsko vrednotenje 
programa oziroma projekta: splošna vsebinska ocena, 
obsežnost in zahtevnost, izvirna zasnova in celovitost, 
ustvarjalni pristop, dovršenost, preglednost, jasna pred-
stavitev aktivnosti za izvedbo, realnost izvedbe, metode 
dela (do 100 točk), finančno vrednotenje programa/pro-
jekta: ustreznost, preglednost, realnost in ekonomičnost 
finančne konstrukcije (do 50 točk). Končno število točk 
za posamezen program ali projekt se izračuna kot vsota 
povprečnih ocen prisotnih članov komisije iz 1. in 2. kroga 
ocenjevanja.

Formula za izračun sofinanciranja posameznega 
programa ali projekta:

razpisana sredstva
×

končno število točk  
za program/projekt

× upravičena zaprošena sredstva za posamezen 
program/projektvsota izračunanih deležev 

programov/projektov
250
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Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravi-
čencu, se določi na podlagi določb iz Odloka o sofinan-
ciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini 
Nova Gorica, določb tega razpisa, rezultatov ocenjeva-
nja vlog, višine upravičenih zaprošenih sredstev s stra-
ni prijavitelja ter višine razpoložljivih sredstev. Višina 
dodeljenih sredstev ne sme presegati 70 % upravičenih 
stroškov za posamezen program ali projekt.

Postopek, kriteriji in način točkovanja vlog so po-
drobno opredeljeni v razpisni dokumentaciji, ki je se-
stavni del razpisa.

IX. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključ-
no na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumenta-
cije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke.

Če prijavitelj prijavi dva projekta, mora v skupni vlo-
gi vsak projekt prijaviti na ločenem prijavnem obrazcu.

Priloge se lahko vložijo v enem izvodu ne glede na 
to, ali prijavitelj prijavlja program, projekt ali dva projekta.

Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje do izteka roka za 
prijavo na javni razpis.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave do iz-
teka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne 
občine Nova Gorica www.nova-gorica.si, pod rubriko 
»Javni razpisi«. Zainteresirani lahko za razpisno doku-
mentacijo zaprosijo tudi preko elektronskega naslova 
majda.petejan@nova-gorica.si ali jo prevzamejo oseb-
no v času uradnih ur v tajništvu Oddelka za družbene 
dejavnosti Mestne občine Nova Gorica (soba 27/III), 
dodatne informacije pa lahko dobijo na tel. 33-50-165 
(Majda Petejan) oziroma 33-50-161.

X. Prijavitelji morajo prijave z vsemi prilogami v za-
prti ovojnici kot priporočeno pošiljko pravočasno po-
slati na naslednji naslov: Mestna občina Nova Gorica, 
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, z oznako 
»Javni razpis za kulturo – Ne odpiraj« ali jih osebno od-
dati v glavni pisarni Mestne občine Nova Gorica (soba 
št. 36/I). Na ovojnici mora biti naveden tudi naziv in 
naslov prijavitelja.

Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka, tj. 
do 20. 4. 2015 do 10. ure prispe na naslov naročnika (žig 
na priporočeni pošiljki ni merilo) oziroma je do 10. ure 
vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 36/I).

V primeru dopolnjevanja vloge, ki jo prijavitelj lahko 
dopolnjuje do izteka roka za prijavo na javni razpis, je 
potrebno poleg oznake javnega razpisa ter naziva in 
naslova prijavitelja navesti tudi besedo »Dopolnitev«.

Nepravočasne in nepopolne vloge, ki niso odda-
ne na obrazcih razpisne dokumentacije, pristojni organ 
s sklepom zavrže. Formalno nepopolne vloge mora pri-
javitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, 
pristojni organ s sklepom zavrže vlogo.

Odpiranju vlog sme prisostvovati vsaka oseba, ki 
kandidira na javnem razpisu. Predvideni datum odpi-
ranja bo 20. 4. 2015 v prostorih Mestne občine Nova 
Gorica.

Prijavitelji bodo o sofinanciranju programov oziroma 
projektov pisno obveščeni v roku do 45 dni od dneva 
odpiranja. Rezultati javnega razpisa bodo objavljeni na 
spletni strani Mestne občine Nova Gorica.

Mestna občina Nova Gorica

 Ob-1634/15

Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Karde-
lja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 6. člena Odlo-
ka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij 
v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) 
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov  

veteranskih organizacij  
v Mestni občini Nova Gorica v letu 2015

I. Predmet javnega razpisa
V letu 2015 se bodo iz proračunskih sredstev 

sofinancirali programi veteranskih organizacij, ki vklju-
čujejo naslednje vsebine s področja delovanja veteran-
skih organizacij: domoljubno vzgojo in ozaveščanje ter 
ohranjanje zgodovinskega izročila, obujanje in negova-
nje tradicij, spodbujanje k strpnosti in nenasilju, kultur-
no izražanje in kreativnost, informiranje in svetovanje 
svojim članom, aktivno in kvalitetno preživljanje pro-
stega časa, skrb za spomenike in organizacijo (soor-
ganizacijo) množičnih prireditev kot na primer pohodi, 
tekmovanja, srečanja, proslave in drugo.

Program predstavlja dejavnost prijavitelja, ki se 
izvaja preko celega leta in ima opredeljeno vsebino, 
cilje in časovno zaporedje aktivnosti.

Ne sofinancira se: programov, ki so profitnega zna-
čaja, programov, ki jih prijavitelji prijavijo tudi na druge 
razpise mestne občine, programov, ki so financirani iz 
drugih sredstev mestne občine.

II. Višina razpisanih sredstev: predvidena višina 
razpisanih proračunskih sredstev je 17.000,00 EUR.

III. Rok za porabo sredstev: dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena v letu 2015, v skladu s predpisi, 
ki določajo izvrševanje proračuna.

IV. Upravičenci: za upravičence se štejejo veteran-
ske organizacije, njihova združenja in zveze.

V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Prijavitelji morajo za prijavo na razpis izpolnjevati 

vse naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Mestne občine Nova 

Gorica,
– so registrirani za izvajanje programov na podro-

čju veteranskih dejavnosti oziroma jih imajo opredelje-
ne v ustanovitvenem aktu oziroma statutu,

– da na dan objave javnega razpisa formalno de-
lujejo najmanj eno leto,

– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zako-
nom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,

– imajo urejeno evidenco o članstvu in pobirajo 
članarino za svoje člane,

– imajo najmanj 20 % članstva z območja Mestne 
občine Nova Gorica,

– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, ma-
terialne in organizacijske možnosti za izvajanje pro-
grama,

– program se izvaja na območju mestne občine, 
razen ko zaradi organizacijskih ali geografskih oko-
liščin oziroma zgodovinskih dogodkov to ni mogoče,

– imajo zagotovljena lastna sredstva oziroma so-
udeležbo drugih financerjev najmanj v višini 30 % vre-
dnosti prijavljenega programa,

– program je neprofitne narave (višina prihodkov 
ne sme biti višja od višine odhodkov),

– vsebina programa mora ustrezati predmetu jav-
nega razpisa,

– da so predvideli, da bodo vsa sredstva, prido-
bljena na javnem razpisu, porabili za krijte materialnih 
stroškov programa,

– niso imeli blokiranega transakcijskega računa 
dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred 
dnevom odpiranja prijav na javni razpis,

– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene 
obveznosti do mestne občine na podlagi razpisa pred-
hodnega leta, če so na njem sodelovali.
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VI. Merila in kriteriji za vrednotenje prijavljenih pro-
gramov

Programi prijaviteljev se bodo ocenjevali v skladu 
z naslednjimi merili:

1.  % članov s stalnim bivališčem v mestni občini 
do 20 točk.

2. Kvaliteta in obseg programa skupaj do 165 točk.
3. Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija 

do 30 točk.
4. (So)organizacija množičnih prireditev do 30 točk.
5. Status društva, ki deluje v javnem interesu 5 točk.
Podrobnejša razdelitev meril je razvidna v razpisni 

dokumentaciji, ki je sestavni del razpisa.
VII. Način točkovanja: programi, prispeli na razpis, 

se na podlagi meril ovrednotijo s točkami. Najvišje mo-
žno število točk je 250. Končno število točk za posame-
zni program je vsota ocen, ki jih dodeli programu pri-
stojni organ ter povprečja ocen, ki jih dodelijo programu 
posamezni člani komisije. Sofinancirajo se tisti programi 
prijaviteljev, ki v postopku ocenjevanja na podlagi meril 
prejmejo skupno najmanj 125 točk od 250 točk. Progra-
mi, ki ne dosežejo 125 točk, ne bodo sofinancirani. For-
mula za izračun sofinanciranja posameznega programa 
je navedena v razpisni dokumentaciji.

VIII. Prijava na razpis
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije 
in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma doka-
zila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave 
do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si 
pod rubriko Javni razpisi, ki jo prijavitelji lahko dvignejo 
tudi v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 8. do 
14. ure in ob sredah od 8. do 16. ure, v tajništvu Oddelka 
za družbene dejavnosti (III. nadstropje/soba 27).

IX. Rok za prijavo
Prijavo z vso potrebno dokumentacijo pošljite v za-

prti kuverti kot priporočeno pošiljko na naslov Mestna 
občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova 
Gorica, ali osebno oddajte v glavni pisarni št. 36/I Me-
stne občine Nova Gorica, z oznako »Javni razpis So-
financiranje programov veteranskih organizacij – Ne 
odpiraj«. Rok za prijavo na razpis je do petka, 17. 4. 
2015 do 12. ure.

Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka, to 
je do 17. 4. 2015 do 12. ure, prispe na naslov sofinan-
cerja oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika 
(I. nadstropje/soba 36). Na hrbtni strani ovojnice mora 
biti navedeno ime in naslov prijavitelja. V primeru dopol-
njevanja vloge je potrebno poleg oznake javnega razpi-
sa navesti tudi: Dopolnitev. Prijavitelj lahko dopolnjuje 
svojo vlogo do izteka roka za prijavo.

Odpiranje vlog ni javno. Vloge bo odprla komisi-
ja v roku 5 delovnih dni od izteka roka za prijavo na 
razpis. Vse vloge, prispele po roku za prijavo, bodo 
s sklepom zavržene. Prijavitelji bodo o sofinanciranju 
programa pisno obveščeni v roku 45 dni od dneva odpi-
ranja vlog. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku 
za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica na 
tel. 05/335-01-66 (Tamara Simčič).

Mestna občina Nova Gorica

Št. 122-0004/2015-202 Ob-1635/15

Javni razpis
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Ko-

roškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavno-
sti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.

2. Pravna podlaga:
– Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, 

št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji),
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna 

Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in nasle-
dnji),

– Statut Občine Ravne na Koroškem (Uradno gla-
silo slovenskih občin, št. 20/2013),

– Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za so-
financiranje dejavnosti in programov s področja soci-
alnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na 
Koroškem (Uradni list RS, št. 47/10).

3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za 
sofinanciranje dejavnosti in programov s področja 
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne 
na Koroškem za leto 2015.

4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci 
programov in projektov:

– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini 
Ravne na Koroškem oziroma je njihov program dejavno-
sti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine 
Ravne na Koroškem;

– da so vpisani v register in imajo dejavnost soci-
alnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno 
v ustanovitvenih aktih;

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načr-
tovanih dejavnosti in programov;

– da imajo urejeno evidenco o članstvu iz Občine 
Ravne na Koroškem (ni pogoj za javne zavode in javne 
ustanove).

Pravico do sofinanciranja dejavnosti in programov 
s področja socialnega in zdravstvenega varstva imajo:

Za izvajanje redne dejavnosti
– organizacije in društva s področja socialnega in 

zdravstvenega varstva, registrirana v skladu z Zakonom 
o društvih,

– prostovoljne in neprofitne invalidske organizacije,
– humanitarne organizacije, organizacije za samo-

pomoč in dobrodelne organizacije, ustanovljene zato, da 
prispevajo k reševanju socialnih ali zdravstvenih stisk in 
težav drugih oseb oziroma da pomagajo ljudem, ki so 
pomoči potrebni.

Za izvajanje razvojnih programov
– organizacije in društva s področja socialnega in 

zdravstvenega varstva, registrirana v skladu z Zakonom 
o društvih,

– prostovoljne in neprofitne invalidske organizacije,
– humanitarne organizacije, organizacije za samo-

pomoč in dobrodelne organizacije, ustanovljene zato, da 
prispevajo k reševanju socialnih ali zdravstvenih stisk in 
težav drugih oseb oziroma da pomagajo ljudem, ki so 
pomoči potrebni,

– javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne 
osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na po-
dročju socialnega in zdravstvenega varstva, ki izvajajo 
programe v Občini Ravne na Koroškem ali za občane 
Občine Ravne na Koroškem, kadar gre za dopolnitev 
njihove redne registrirane dejavnosti,

– prostovoljne in neprofitne organizacije in društva, 
katerih osnovna dejavnost ni s področja socialnega ali 
zdravstvenega varstva, vendar delujejo v javnem inte-
resu in izvajajo razvojne programe z elementi socialne 
ali zdravstvene skrbi za zagotavljanje čim bolj enako-
pravnega vključevanja svojih članov in občanov Občine 
Ravne na Koroškem v okolje.

5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago 
za predmet javnega razpisa:

V skupni višini 21.375 €, od tega:
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A: za izvajanje rednih dejavnosti v višini 17.000 €;
B: za izvajanje razvojnih programov v višini 4.375 €.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na 

podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in na-
kazana v dvakratnem znesku, in sicer prva polovica 
dodeljenega zneska do konca meseca julija 2015 in 
druga polovica dodeljenega zneska do konca meseca 
novembra 2015. Prejemniki sredstev morajo sredstva 
porabiti do 31. 12. 2015.

7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predlože-
ne do ponedeljka, 20. 4. 2015, v zaprti kuverti, v spre-
jemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Andreji 
Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne 
na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske 
dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, 
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni 
razpis – Zdravstveno in socialno varstvo – 2015«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s pri-
poročeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine 
Ravne na Koroškem.

Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov 
prijavitelja.

8. Odpiranje ponudb bo v sredo, 22. 4. 2015 ob 
16. uri, v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, 
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.

9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni preje-
mniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od 
oddaje popolne ponudbe.

10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani 
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni 
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani www.
ravne.si, od vključno petka, 20. 3. 2015.

11. Predlagatelji morajo posredovati natančen opis 
dejavnosti in programov ter v celoti izpolnjene obrazce, 
ki so priloga k razpisni dokumentaciji.

12. Dejavnosti in programi morajo biti finančno 
ovrednoteni in navedeni viri financiranja ter priloženo 
Poročilo o porabljenih sredstvih za leto 2014.

13. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi 
meril in kriterijev za vrednotenje dejavnosti in progra-
mov na področju socialnega in zdravstvenega varstva, 
navedene v Pravilniku o postopku za izbiro in merilih 
za sofinanciranje dejavnosti in programov s področja 
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na 
Koroškem (Uradni list RS, št. 47/10), ki je priloga razpi-
sne dokumentacije.

14. Podrobne informacije dobite na Oddelku za 
družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na 
Koroškem pri Darji Čepin, svetovalki II za družbene de-
javnosti, tel. 02/821-60-22.

15. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o so-
financiranju dejavnosti in programov.

16. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo 
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 014-0003/2015-202 Ob-1636/15

Javni razpis
Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koro-

škem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti, 
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.

2. Pravna podlaga:
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna 

Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in nasle-
dnji),

– Statut Občine Ravne na Koroškem (Uradno gla-
silo slovenskih občin, št. 20/2013),

– Pravilnik o sofinanciranju društvenih programov 
in dejavnosti splošnega značaja v Občini Ravne na Ko-
roškem (Uradni list RS, št. 62/07).

3. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje dru-
štvenih programov in dejavnosti splošnega značaja, 
ki so v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem 
in se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna 
v letu 2015.

4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci 
programov in projektov

Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične ose-
be, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa, 
pod naslednjimi pogoji:

– da imajo sedež in izvajajo programe na območju 
Občine Ravne na Koroškem oziroma da je program 
njihovega dela zastavljen tako, da vključuje občane Ob-
čine Ravne na Koroškem,

– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da imajo zagotovljene minimalne materialne, pro-

storske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresni-
čevanje načrtovanih dejavnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu v Občini 
Ravne na Koroškem.

5. Pravico do sofinanciranja društvenih programov 
in dejavnosti splošnega značaja v Občini Ravne na Ko-
roškem imajo:

– društva in organizacije, ustanovljene v skladu 
z Zakonom o društvih z dejavnostjo splošnega značaja, 
razen društev s področij kulture, športa, socialnega in 
zdravstvenega varstva, kmetijstva in turizma ter drugih 
dejavnosti, ki jih občina sofinancira na osnovi samostoj-
nih pravilnikov o sofinanciranju.

6. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago 
za predmet javnega razpisa, znaša v skupni višini 
7.060 €.

7. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na 
podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in na-
kazana v enkratnem znesku do konca meseca julija 
2015. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 
31. 12. 2015.

8. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predlože-
ne do ponedeljka, 13. 4. 2015, v zaprti kuverti, v spre-
jemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Andreji 
Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne 
na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske 
dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, 
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni 
razpis – Programi splošnega značaja – 2015«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s pri-
poročeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine 
Ravne na Koroškem.

Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov 
prijavitelja.

9. Odpiranje ponudb bo v sredo, 15. 4. 2015 ob 
9. uri, v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, 
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.

10. O izidu javnega razpisa bodo potencialni preje-
mniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od 
oddaje popolne ponudbe.

11. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani 
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni 
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani www.
ravne.si, od vključno petka, 20. 3. 2015.

12. Predlagatelji morajo posredovati natančen opis 
dejavnosti in programov ter v celoti izpolnjene obrazce, 
ki so priloga k razpisni dokumentaciji.

13. Dejavnosti in programi morajo biti finančno 
ovrednoteni in navedeni viri financiranja.
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14. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi 
meril za finančno vrednotenje programov in dejavnosti 
splošnega značaja, navedenih v Pravilniku o sofinan-
ciranju društvenih programov in dejavnosti splošnega 
značaja v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, 
št. 62/07), ki je priloga razpisne dokumentacije.

15. Podrobne informacije dobite na Oddelku za 
družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na 
Koroškem pri Darji Čepin, svetovalki II za družbene de-
javnosti, tel. 02/821-60-22.

16. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o so-
financiranju dejavnosti in programov.

17. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo 
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 6100-0001/2015-1 Ob-1637/15

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 
56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 
100/11 Odl. US: U-I-210/10-10, 111/13), Statuta Občine 
Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 20/2013), Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 
3/13) in Pravilnika o sofinanciranju programov kulture 
v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem (Uradni 
list RS, št. 30/07) objavlja Občina Ravne na Koroškem

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 
na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem 

za leto 2015, v okvirni višini 37.800 €
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Ko-

roškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinancira-

nje kulturnih programov, ki so v javnem interesu v Občini 
Ravne na Koroškem, ki se bodo izbrala na osnovi vre-
dnotenja prijavljenih programov in projektov.

3. Osnovna razpisna področja
3.1 Programi ljubiteljske kulture
V javni interes na področju ljubiteljske dejavnosti 

spadajo spodbujanje dejavnosti kulturnih društev, sku-
pin in organizacij s področja kulture, zagotavljanje pro-
storskih in tehničnih pogojev za njihovo delovanje in za 
izobraževanje potrebnih kadrov.

Iz sredstev občinskega proračuna se financirajo:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in nji-

hovih sekcij ter kulturna dejavnost v drugih društvih, 
ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno 
dejavnost,

– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in 
srednješolske mladine ter kulturna dejavnost študentov, 
v delu, ki presega vzgojno izobraževalne programe,

– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti,

– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upraviče-

nost.
3.2. Posebni projekti ljubiteljske kulture, pomembni 

za občino
V javni interes na področju izvajanja posebnih pro-

jektov ljubiteljske kulture spada udeležba na tekmo-
vanjih, revijah, proslavah, gostovanja in sodelovanja 
z društvi iz drugih občin in držav.

3.3. Knjiga – izdajateljska dejavnost
V javni interes na področju knjige spadajo: zago-

tavljanje pogojev za ustvarjalnost posameznika, zalo-

žniška dejavnost, knjigarniška mreža, bralna kultura, 
promocija knjig, branja in avtorjev, literarni večeri, med-
narodna dejavnost in promocija.

4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
4.1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične 

osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet raz-
pisa, pod naslednjimi pogoji:

– da imajo sedež in izvajajo programe na območju 
Občine Ravne na Koroškem,

– da so najmanj leto dni pred objavo razpisa regi-
strirani v skladu z Zakonom o zavodih oziroma Zakonom 
o društvih,

– da imajo osnovne materialne, prostorske, kadro-
vske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrto-
vanih dejavnosti,

– da vodijo evidenco o članstvu, razen javnih zavo-
dov in ustanov,

– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi.
4.2. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja petčlanska stro-

kovna komisija za vodenje postopka javnega razpisa za 
sofinanciranje kulturnih programov, ki jo imenuje župan 
Občine Ravne na Koroškem.

Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo 
vlog neupravičenih oseb, ki ne izpolnjujejo razpisnih 
pogojev.

5. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, 
namenjenih za predmet razpisa, znaša 37.800 €:

– programi ljubiteljske kulture – 30.000 €,
– posebni projekti ljubiteljske kulture – 6.000 €,
– izdajateljska dejavnost – 1.800 €.
6. Merila in kriteriji za izbor: pri izboru posameznega 

programa bodo upoštevana merila in kriteriji, oprede-
ljeni v prilogi 1 k Pravilniku o sofinanciranju programov 
kulture v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem, 
za področje ljubiteljske kulturne dejavnosti pa v prilogi 2 
k Pravilniku o sofinanciranju programov kulture v javnem 
interesu v Občini Ravne na Koroškem. Izračun vrednosti 
sofinanciranja posameznega programa bo temeljil na 
oceni izpolnjevanja pozivnih kriterijev in razpoložljivih 
finančnih sredstvih.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na proračunska sredstva morajo biti porabljena v prora-
čunskem letu 2015.

8. Razpisni rok: razpis se prične 20. 3. 2015 in se 
zaključi 13. 4. 2015.

9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov 

za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izlo-

čitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj prilo-

žiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi 

sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– letni program kulture,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v raz-

pisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne 
na Koroškem, pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan.

Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji na-
tisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si.

10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in predložena na naslov v zaprti kuverti. Za-
pečatene kuverte morajo ponudniki do 13. 4. 2015 od-
dati na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova 
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pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – 
Ne odpiraj« ter z označbo »Javni razpis – Kultura 2015«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s pri-
poročeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine 
Ravne na Koroškem.

Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime 
in naslov prijavitelja.

Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
11. Podrobne informacije dobite na Oddelku za 

družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne 
na Koroškem, tel. 02/821-60-07 (mag. Majda Vrhovnik 
Čas).

12. Odpiranje vlog in obveščanje in izboru: Občina 
Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa ob-
vestila najkasneje v roku 30 dni po oddaji popolne vloge, 
odpiranje prispelih ponudb bo 14. 4. 2015 ob 15. uri na 
sedežu Občine Ravne na Koroškem.

13. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o so-
financiranju programov.

14. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo 
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali ter jih bo ko-
misija s sklepom zavrgla.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 122-0005/2015-202 Ob-1650/15

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2 in naslednji), Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07 in naslednji), Statuta Občine 
Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin 
št. 20/2013) in Letnega programa zdravstvenega in so-
cialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem 2015, 
objavlja Občina Ravne na Koroškem

javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov  

za dejavnosti medgeneracijskih centrov  
za leto 2015

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Ko-
roškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavno-
sti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.

2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpi-
sov, navedenih v uvodu.

3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za 
sofinanciranje programov za dejavnosti medgeneracij-
skih centrov.

4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci 
programov in projektov:

– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini 
Ravne na Koroškem in da program aktivno vključuje 
občane Občine Ravne na Koroškem;

– da so vpisani v register in imajo svojo dejavnost 
opredeljeno v ustanovitvenih aktih;

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrto-
vanih dejavnosti;

– da imajo izvajalci programov, ki bodo delali z mla-
doletnimi osebami ustrezna dokazila o nekaznovanosti 
za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (iz de-
vetega poglavja Kazenskega zakonika; Uradni list RS, 
št. 55/08 in naslednji).

Pravico do sofinanciranja programov za dejavnosti 
medgeneracijskih centrov imajo:

– javni zavodi, društva in ustanove, ki so registrira-
ne za opravljanje dejavnosti medgeneracijskih centrov 
v Občini Ravne na Koroškem za občane Občine Ravne 
na Koroškem,
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4.1. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spo-

daj navedeno:
Pokrivanje obratovalnih, materialnih in drugih stro-

škov za izvajanje dejavnosti medgeneracijskih centrov

– da so prostori izvajalca za izvajanje programa v Občini Ravne na Koroškem 30 točk
– da so za izvajanje dejavnosti zagotovljeni ustrezni kadrovski in materialni pogoji 20 točk
– dejavnost se kontinuirano izvaja
do vključno 1 leta 5 točk
nad 5 let 10 točk

Zagotavljanje sredstev za izvajanje programov in 
dejavnosti medgeneracijskih centrov v Občini Ravne 
na Koroškem:

a) Ciljne skupine uporabnikov centra
– center vključuje vse generacije iz lokalnega in regijskega okolja 20 točk
– center vključuje vse generacije zgolj iz lokalnega okolja 10 točk
b) Povprečna vključenost uporabnikov v dejavnosti centra
– povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti 
centra od 1 do 2 uri 5 točk
– povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti 
centra od 3 do 8 ur 10 točk
– povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti 
centra od nad 8 ur 20 točk
c) Metode dela
– večina dejavnosti bo potekala v obliki skupinskega dela 10 točk
– delo tudi s posamezniki – individualna srečanja, ki bodo namenjena psihosocialnemu svetovanju, 
informiranju, spoznavanju in uvajanju novih sodelavcev – prostovoljcev 10 točk
– timsko delo 10 točk
– redno izvajanje intervizije oziroma supervizije za strokovne delavce in laične sodelavce – 
mentorje posameznih aktivnosti 10 točk
d) Dejavnosti v centru
– izobraževalne (usposabljanja za prostovoljsko delo, predavanja, debatna srečanja, psihosocialne 
in kreativne delavnice, pomoč učencem in inštrukcije, računalništvo, ročna dela ...) 10 točk
– rekreativne (razne telesne vadbe, sprehodi in pohodi, športne igre ...) 5 točk
– razvedrilne (praznovanja, organizacija in obisk različnih prireditev v občini, obiski v drugih 
institucijah v občini, povezovanje ...) 5 točk
– INFO točka za vse generacije 20 točk
e) Prostovoljstvo
– v dejavnost centra je vključenih 5 prostovoljcev 5 točk
– v dejavnost centra je vključenih 10 prostovoljcev 10 točk
– v dejavnost centra je vključenih več kot 10 prostovoljcev 20 točk

5. Okvirna višina sredstev za izvajanje programov 
in dejavnosti: 7.000 €.

6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na 
podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in na-
kazana v enkratnem znesku do konca meseca maja 
2015. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 
31. 12. 2015.

7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predlože-
ne do vključno ponedeljka, 13. 4. 2015, v zaprti kuverti 
v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri 
Andreji Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina 
Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanj-
ske dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koro-
škem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako 
»Javni razpis – Programi na področju dejavnosti med-
generacijskih centrov – 2015«.
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Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s pri-
poročeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine 
Ravne na Koroškem.

Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov 
prijavitelja.

8. Odpiranje ponudb bo torek, 14. 4. 2015 v pisarni 
Oddelka za družbene in stanovanjske dejavnosti Ob-
čine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na 
Koroškem.

9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni preje-
mniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od 
oddaje popolne ponudbe.

10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani 
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni 
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani www. 
ravne.si od vključno petka, 20. 3. 2015.

11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o so-
financiranju programov.

12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo 
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.

Podrobne informacije dobite na Oddelku za druž-
bene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na Ko-
roškem pri Darji Čepin, svetovalki II za družbene dejav-
nosti, tel. 02/821-60-22.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 430-18/2015-2 Ob-1646/15

Občina Zagorje ob Savi na podlagi 87. člena Sta-
novanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – 
ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08 in 87/11), 
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list 
RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06, 126/07, 65/08 in 8/10), 
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – 
UPB2, 23/07, 41/07,122/07 in 57/12) ter Pravilnika o do-
deljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, 
št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09, 81/11 in 47/14) objavlja

javni razpis
za oddajo neprofitnih stanovanj v najem  

za leto 2015 in 2016
1. Predmet razpisa
1.1. Občina Zagorje ob Savi razpisuje oddajo ne-

profitnih stanovanj v najem na področju Občine Zagorje 
ob Savi. Predmet razpisa so prazna oziroma eventuelno 
v prihodnosti izpraznjena neprofitna stanovanja oziroma 
na novo pridobljena v obdobju od junija 2015 do pred-
vidoma decembra 2016, oziroma do novega javnega 
razpisa.

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi na po-
dročju Občine Zagorje ob Savi:

– lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v na-
jem prosilcem, ki so oproščeni plačila lastne udeležbe 
in varščine,

– lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v na-
jem prosilcem, ki so zavezanci za plačilo varščine.

Od razpisanega števila stanovanj jih bo predvidoma 
40 % s plačilom varščine.

1.2. Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja 
bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za obli-
kovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih 
in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin 
(Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 in 
40/11).

Za povprečno veliko dvosobno stanovanje, v izme-
ri 55,00 m2, točkovano s 320 točkami, znaša najemnina 
izračunana na podlagi sedaj veljavnih predpisov, pribli-
žno 180,00 €.
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Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pra-
vico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži 
dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev nepro-
fitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do 
neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko 
spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje po 
merilih in postopku določenim s pravilnikom.

1.3. Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upošte-
vani naslednji površinski normativi:

Število članov 
gospodinjstva Površina stanovanja brez plačila varščine Površina stanovanja s plačilom varščine

1-člansko od 20 m2 do 30 m2 od 20 m2 do 45 m2

2-člansko nad 30 m2 do 45 m2 nad 30 m2 do 55 m2

3-člansko nad 45 m2 do 55 m2 nad 45 m2 do 70 m2

4-člansko nad 55 m2 do 65 m2 nad 55 m2 do 82 m2

5-člansko nad 65 m2 do 75 m2 nad 65 m2 do 95 m2

6-člansko nad 75 m2 do 85 m2 nad 75 m2 do 105 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se po-
vršine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2.

2.0. Razpisni pogoji
2.1. Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj 

v najem so državljani Republike Slovenije, ki imajo stal-
no prebivališče na območju Občine Zagorje ob Savi.

Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v na-
jem so tudi:

– žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno bivali-
šče v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, 
centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na območju 
Občine Zagorje ob Savi;

– invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalid-
skega vozička ali trajno pomoč druge osebe, ne glede 
na kraj stalnega prebivališča, če imajo v Občini Zagorje 
ob Savi možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno 
pomoč druge osebe in zdravstvene storitve.

2.2. Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitne-
ga stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v letu 
2014 ne presegajo v točki 2.3. določene zgornje meje 
dohodkov glede na povprečno neto plačo v državi v od-
visnosti od števila družinskih članov. Povprečna neto 
plača v državi je v letu 2014 znašala 1.005,64 EUR/me-
sec.

2.3. Skladno z 9. členom pravilnika prosilci, katerih 
skupni mesečni dohodki njihovih gospodinjstev v letu 
dni pred razpisom ne presegajo zneskov opredeljenih 
v tabeli, niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in 
varščine.

Velikost gospod.  % Meja dohodka (EUR/mesec)

1-člansko 90 % do 905,07

2-člansko 135 % do 1.357,61

3-člansko 165 % do 1.659,30

4-člansko 195 % do 1.961,00

5-člansko 225 % do 2.262,69

6-člansko 255 % do 2.564,38

2.4. Skladno z 10. členom pravilnika so zavezanci 
za plačilo varščine prosilci, katerih skupni mesečni do-
hodki njihovih gospodinjstev ustrezajo spodnji tabeli.



Stran 498 / Št. 19 / 20. 3. 2015 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Velikost gospod.  % Meja dohodka (EUR/mesec)

1-člansko od 90 do 200 % nad 905,07 do 2.011,28

2-člansko od 135 do 250 % nad 1.357,61 do 2.514,10

3-člansko od 165 do 315 % nad 1.659,30 do 3.167,76

4-člansko od 195 do 370 % nad 1.961,00 do 3.720,86

5-člansko od 225 do 425 % nad 2.262,69 do 4.273,97

6-člansko od 255 do 470 % nad 2.564,38 do 4.726,50

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se 
lestvica nadaljuje s prištevanjem 20 odstotnih točk za 
spodnjo mejo in 25 odstotnih točk za gornjo mejo.

2.5. Splošni pogoji
Vsi upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj 

v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati 
še naslednje splošne pogoje:

– da imajo državljanstvo Republike Slovenije;
– da imajo stalno prebivališče v Občini Zagorje ob 

Savi;
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva 

ni najemnik primernega neprofitnega stanovanja, od-
danega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali 
lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanj-
ske stavbe, ki ne presega vrednosti 40 % primernega 
stanovanja. Navedena omejitev ne velja za lastnike ali 
solastnike stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu od-
dajati v najem za nedoločen čas z neprofitno najemnino;

– da imajo poravnane vse obveznosti iz naslova 
dosedanje uporabe stanovanja;

– da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva 
v letu 2014 ne presegajo gornje meje, določene v točki 
2.3 in 2.4;

– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni 
lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti 
primernega stanovanja. Drugo premoženje je vse pre-
mično ali nepremično premoženje v državi in v tujini.

Glede na število članov gospodinjstva, vrednost 
drugega premoženja (vse premično ali nepremično pre-
moženje v državi in v tujini) v lasti prosilca ali drugih 
družinskih članov ne sme presegati naslednjih zneskov:

Število članov gospodinjstva Vrednost drugega premoženja
do 40 % brez plačila varščine

Vrednost drugega premoženja
do 40 % s plačilom varščine

1-člansko do 10.099,20 EUR do 15.148,80 EUR

2-člansko do 15.148,80 EUR do 18.515,20 EUR

3-člansko do 18.515,20 EUR do 23.564,80 EUR

4-člansko do 21.881,60 EUR do 27.604,48 EUR

5-člansko do 25.248,00 EUR do 31.980,80 EUR

6-člansko do 28.614,40 EUR do 35.347,20 EUR

Kot osnova za določitev vrednosti primernega sta-
novanja se upošteva stanovanje točkovano s 320 točka-
mi po vrednosti točke 2,63 EUR in površina stanovanja 
v povezavi s številom uporabnikov stanovanja v višini 
gornjih razponov.

2.6. Na razpisu ne morejo sodelovati:
– tisti, ki jim je bila najemna pogodba, sklenjena po 

letu 1991, po sklepu sodišča odpovedana iz krivdnih 
razlogov, in niso poravnali vseh obveznosti,

– tisti, ki so se nasilno vselili v stanovanja v lasti 
Občine Zagorje ob Savi in jim je sodno naložena izse-
litev iz njih.
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2.7. Dodatni pogoji
Občina Zagorje ob Savi določa v skladu s 4. členom 

pravilnika poleg splošnih pogojev še dodatni pogoj stal-
nosti bivanja v Občini Zagorje. Prosilci so upravičeni do 
pridobitve dodatnih točk glede na čas stalnega bivanja 
v Občini Zagorje, in sicer:

nad 10 do 15 let 10 točk
nad 15 do 20 let 20 točk
nad 20 do 25 let 60 točk
nad 25 let 90 točk
Doba stalnega bivanja se točkuje od vključno leta 

1965 dalje, ker za obdobje pred tem letom ni mogoče 
dobiti potrdila o stalnem prebivanju na območju Obči-
ne Zagorje. Upošteva se število let dopolnjenih v letu 
razpisa. V primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo.

3.0. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih 
in socialnih razmer prosilcev

3.1. Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja ima-
jo prednost:

1. mlade družine,
2. družine z večjim številom otrok,
3. invalidi in družine z invalidnim članom,
4. žrtve družinskega nasilja (strokovno mnenje),
5. družina z najmanj tremi člani, v kateri je zapo-

slen samo en družinski član, oziroma nihče od družin-
skih članov ni zaposlen,

6. državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez 
stanovanja ali pa so podnajemniki,

7. prosilci z doseženo višjo, visoko ali univerzite-
tno stopnjo izobrazbe ter magisterijem ali doktoratom,

8. osebe s statusom žrtve vojnega nasilja,
9. prosilci, ki so sodelovali na prejšnjih razpisih in 

se vsaj enkrat uvrstili na prednostno listo, vendar niso 
pridobili pravice do dodelitve stanovanja v najem glede 
na število razpisanih stanovanj.

3.2. V primeru, da prosilci dosežejo enako število 
točk, imajo prednost prosilci prednostnih kategorij po 
vrstnem redu, opredeljenem v točki 3.1.

3.3. Prednostne kategorije, opredeljene v točki 3.1. 
se točkujejo z naslednjo višino točk za obe liste enako 
(lista upravičencev brez varščine in lista upravičencev 
z lastno udeležbo in varščino)

PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV LISTA A LISTA B
1. mlade družine, mladi

– nobeden od staršev ni starejši od 35 let in vsaj en otrok
– mladi (samski, par, oba do 30 let)

60
40

60
40

2. družina z večjim številom otrok – najmanj 3 oziroma več otrok 60 60
3. invalidi in družine z invalidnim članom 90 90
4. državljani z daljšo delovno dobo (moški 13 let, ženske 12 let) 80 80
5. žrtve nasilja v družini – upošteva se obdobje 2 let pred razpisom 80 80
6. družina z najmanj tremi člani, v kateri je zaposlen samo en družinski član, 

oziroma nihče od družinskih članov ni zaposlen 40 40

7. osebe s statusom žrtve vojnega nasilja 50 50
PREDNOSTNE KATEGORIJE V SKLADU S 6. ČLENOM PRAVILNIKA LISTA A LISTA B
1. izobrazba: (višja, visoka) – (univerzitetna) – (mag., doktorat) 50, 60, 80 50, 60, 80
2. udeleženec je že sodeloval na prejšnjih razpisih, ter se je uvrstil na prednostno 

listo, vendar stanovanja ni dobil v najem (za 1x in 2x ali več) 20, 60 20, 60

4.0. Razpisni postopek
Državljani Republike Slovenije, ki se bodo prijavili 

na razpis bodo morali prošnjo za dodelitev neprofitnega 
stanovanja v najem oddati na posebnem obrazcu, ki bo 
na voljo v vložišču Občine Zagorje ob Savi, ter na spletni 
strani Občine Zagorje ob Savi – www.zagorje.si od dne-
va objave razpisa dalje. Razpisnik bo prošnje sprejemal 
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30 dni od objave na vložišču Občine Zagorje ob Savi, 
C. 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi ali po pošti s pri-
poročeno pošiljko na naslov Občina Zagorje ob Savi, 
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Vlagatelj 
mora oddati vlogo in pripadajočo dokumentacijo v zaprti 
kuverti s pripisom »Javni razpis za dodelitev neprofitnih 
stanovanj v najem za leto 2015 in 2016«.

Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno 
takso v višini 50 točk za vlogo in 200 točk za izdajo 
odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona 
o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08), kar znaša 22,66 EUR.

Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah 
lahko zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo 
zahtevane kriterije po 25. členu Zakona o upravnih ta-
ksah, s tem da status dokažejo s pravnomočno odločbo 
Centra za socialno delo ali drugimi dokazili.

Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, 
da vlogo v 8 dneh dopolni z manjkajočimi listinami. 
Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, 
oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom 
zavržene.

K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem 
morajo prosilci priložiti naslednje listine navedene pod 
tč. 1., 2., 3., 4 in 5, druge listine pa, če na njihovi podlagi 
uveljavljajo dodatne točke:

1. potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem pre-
bivališču in potrdilo o številu članov gospodinjstva, zah-
tevana potrdila lahko pridobi tudi razpisovalec.

2. izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih in soci-
alno-zdravstvenih razmer;

3. izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih 
družinskih članov (s podpisi vseh družinskih članov ozi-
roma njihovih zakonitih zastopnikov) ter izjavo, s katero 
prosilec in drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljuje-
jo vpogled v svoje osebne podatke pri drugih upravljalcih 
zbirk podatkov;

4. potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinj-
stva v letu 2014 (osebni dohodek, pokojnina, preživni-
na, dohodek iz dela prek Študentskega servisa, inva-
lidnina, itd.) z navedbo dobe zaposlitve posameznega 
člana. Kot dohodek se ne šteje dodatek za pomoč in 
postrežbo in drugi prejemki za nego in pomoč, otroški 
dodatek, dodatek za nego otroka, štipendije, dohodki 
od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v instituci-
onalno varstvo, sredstva za odpravo posledic elemen-
tarne nesreče itd;

5. potrdilo o zaposlitvi;
6. potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegove-

ga zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma 
drugega družinskega člana (izda Zavod RS za zapo-
slovanje);

7. veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: 
izjava staršev, sorodnikov, oziroma najemna ali podna-
jemna pogodba;

8. dokazilo o zadnji plačani najemnini oziroma 
podnajemnini;

9. dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovre-
dnoteno z največ 110 točkami (točkovalni zapisnik ali 
opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kle-
tno, dotrajane instalacije ipd.) in eventualna utesnjenost 
z opisom posameznih prostorov in navedbo površin;

10. kopijo poročnega lista oziroma overjeno izja-
vo o obstoju izvenzakonske skupnosti;

11. kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za 
vsakega otroka;

12. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši 
od 15 let;

13. zdravniško potrdilo o nosečnosti;

14. odločbo socialne službe o ločenem življenju 
roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stano-
vanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, 
če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere);

15. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja 
otroka (samohranilec) – potrdilo, da je preživnina ne-
izterljiva oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz 
preživninskega sklada;

16. potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (foto-
kopija diplome, spričevala, drugo; listine izdane v tujini 
morajo biti nostrificirane);

17. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali 
njegov ožji družinski član, ki bo z njim stalno prebival, 
gibalno ovirana oseba, trajno vezana na uporabo inva-
lidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe;

18. dokazilo o invalidnosti I. kategorije in invali-
dnosti zaradi okvare čuta – slepota, gluhost (odločba 
Centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in in-
validsko zavarovanje, Zavoda za zaposlovanje, Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje RS);

19. izvid, s katerim se dokazuje trajna obolenja 
prosilca ali družinskih članov, izda osebni zdravnik;

20. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali 
mlajše polnoletne osebe glede na zmerno, težjo ali tež-
ko duševno ali težko telesno motnjo ali izvid in mnenje 
specialistične pediatrične službe;

21. izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih;
22. dokazilo, da so žrtve družinskega nasilja, 

(potrdilo Centra za socialno delo, potrdilo drugih ustre-
znih služb).

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo 
biti starejša od 45 dni od objave razpisa.

Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem pre-
bivališču in številu članov gospodinjstva lahko pridobi 
razpisnik neposredno od pristojnega državnega organa.

Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po 
izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.

5.0. Splošne določbe
Komisija razpisnika bo preverjala pravočasnost pri-

spelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanj-
ske razmere prosilcev.

Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bodo proučile ute-
meljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi preje-
tih listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za od-
dajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, 
ki jih opravijo pri pristojnih organih in organizacijah ter 
posameznikih.

Komisije si lahko stanovanjske razmere prosilcev 
tudi ogledajo. V primeru ogleda se ta opravi nenapo-
vedano.

Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci 
razpisa uvrščeni na prednostni listi in sicer po številu 
zbranih točk. Seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili 
na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj 
v najem bo javno objavljen na enak način kot razpis 
v roku 2 mesecev po zaključku razpisa. Seznam upra-
vičencev po posameznih kategorijah prosilcev, ki niso 
zavezanci za plačilo varščine bo objavljen ločeno od 
seznama ostalih upravičencev.

Občina bo upravičencem po prednosti listi dodelje-
vala prazna stanovanja, katera se bodo zgradila, obnovi-
la ali pa izpraznila v letu 2015 in 2016, oziroma do javne 
objave nove prednostne liste.

Udeležencem razpisa bodo vročeni sklepi o uvrstitvi 
oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev. 
Če se posamezni udeleženec razpisa ne strinja z od-
ločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu sklepa pri-
toži županu Občine Zagorje ob Savi, ki o pritožbi odloči 
s sklepom. Sklep je dokončen.
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Po rešitvi pritožb bo javno objavljen seznam upravi-
čencev, ki so se uvrstili na prednostno listo.

Z upravičenci iz prednostne liste za dodelitev pra-
znega oziroma izpraznjenega stanovanja, bo sklenjena 
najemna pogodba za nedoločen čas in neprofitno naje-
mnino, glede na število praznih stanovanj.

Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne do-
deljeno primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv 
k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz se-
znama upravičencev.

Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik po-
novno preveril, če udeleženec razpisa še izpolnjuje me-
rila za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanova-
nja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo 
na upravičenost, se lahko postopek obnovi in prosilca 
črta iz seznama upravičencev.

Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu 
razpisnika Občine Zagorje ob Savi v sobi št. 218 ali po 
tel. 03/565-57-04 ter na sedežu Stanovanjskega podje-
tja Zagorje ob Savi d.o.o., Cesta zmage 16 b, Zagorje ob 
Savi, v času uradnih ur ali po tel. 03/565-55-00.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 430-7/2015-4 Ob-1655/15

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list 
RS, št. 22/98), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju le-
tnega programa športa v Občini Sežana (Uradni list 
RS, št. 15/09, 22/11 in 8/12), Letnega programa športa 
v Občini Sežana za leto 2015 (sklep št. 671-1/2015-2, 
sprejet dne 5. 3. 2015 na seji Občinskega sveta Občine 
Sežana), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proraču-
na Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 
61/08, 99/09 in 3/13) in na podlagi določil Odloka o pro-
računu Občine Sežana za leto 2015 (Uradni list RS, 
št. 17/15) Občina Sežana objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov športa  

v Občini Sežana za leto 2015
Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 

6210 Sežana.
Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sred-

stva za sofinanciranje programov s področja športa za 
leto 2015 v Občini Sežana.

Cilj razpisa
Namen razpisa je sofinancirati programe s področja 

športa skladno s Pravilnikom o sofinanciranju letne-
ga programa športa v Občini Sežana (Uradni list RS, 
št. 15/09, 22/11 in 8/12) (v nadaljevanju pravilnik).

Iz proračuna Občine Sežana za leto 2015, iz prora-
čunske postavke 250603 – Izvajanje letnega programa 
športa v višini 96.387,00 EUR se bodo sofinancirale 
naslednje vsebine športnih programov:

1. Interesna športna vzgoja predšolskih in šoloob-
veznih otrok,

2. Interesna športna vzgoja mladine,
3. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v ka-

kovostni šport,
4. Kakovostni šport,
5. Vrhunski šport,
6. Športna rekreacija,
7. Šport invalidov,
8. Specifične športne panoge,
9. Delovanje društev,
10. Delovanje športnih zvez,
11. Športne prireditve.
Programi se sofinancirajo skladno s sprejetim Le-

tnim programom športa v Občini Sežana za leto 2015.

Upravičenci za dodelitev sredstev
Na razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci programov 

športa v skladu z 2. členom pravilnika, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Sežana,
– so registrirani najmanj eno leto v Občini Sežana,
– so izvajali vadbo v Občini Sežana vsaj 10 mese-

cev v preteklem letu,
– imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogo-

je za izvedbo planiranih programov,
– imajo organizirano redno dejavnost (najmanj 1 

vadbena skupina z najmanj 1x tedensko vadbo pod stro-
kovnim vodstvom) z izjemo športne zveze in specifičnih 
športnih panog,

– imajo društva urejeno evidenco o članstvu in pla-
čani članarini, ostali izvajalci pa urejeno evidenco o ude-
ležencih v posameznem programu in

– Občini Sežana redno posredujejo poročila 
na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nana-
šajo na izvajanje dejavnosti športa.

Občina Sežana sofinancira programe, kjer je vad-
bena skupina v večini (več kot 50 %) sestavljena iz 
občanov Občine Sežana oziroma je posameznik občan 
Občine Sežana. Športna društva in njihova združenja 
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju občin-
skega letnega programa športa (LPŠ).

Izvajalci programov, ki se prijavijo na razpis, morajo 
imeti izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Občine 
Sežana.

Merila za vrednotenje programov športa so nave-
dena v Pravilniku o sofinanciranju letnega programa 
športa v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 15/09, 22/11 
in 8/12).

Višina razpisanih sredstev je zagotovljena na pro-
računski postavki 250603 – Izvajanje letnega programa 
športa in znaša 96.387,00 EUR. Dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena do 31. 12. 2015.

Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. 
Kolikor prijavitelj prijavlja več športnih programov, je po-
trebno za vsak posamični športni program izpolniti ločen 
obrazec, glede na vrsto prijavljenega športnega progra-
ma. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-
roma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.

Obrazci za poročanje (Zahtevek za izplačilo sred-
stev za športne prireditve za leto 2015, Zahtevek za 
mesečno izplačilo sredstev za programe kakovostnega 
športa, Končno poročilo o izvajanju letnega programa 
športa za leto 2015) in prav tako navodila glede ob-
veščanja javnosti o programih oziroma projektih, ki so 
sofinancirani s strani Občine Sežana, so dostopni na 
spletni strani Občine Sežana, www.sezana.si ali v spre-
jemni pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 
Sežana.

Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa lah-
ko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumen-
tov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih 
obrazcih.

Kraj, kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno doku-
mentacijo

Razpisna dokumentacija je od dneva objave do-
segljiva na spletni strani Občine Sežana http://www.
sezana.si in na sedežu Občine Sežana, Partizanska 4, 
Sežana.

Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in poja-
snil: Petra Arko Kovačič, tel. 05/731-01-48, email: pe-
tra.arko@sezana.si.

Rok za oddajo prijav in način predložitve prijav
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Popolna vloga mora biti predložena na naslov Obči-
na Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, v razpi-
sanem roku, v zapečatenem ovoju z napisom na prednji 
strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Sofinan-
ciranje programov športa v Občini Sežana 2015«. Na 
hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj. Za prepozno 
se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto 
v razpisnem roku ali ni bila predložena na vložišču Ob-
čine Sežana v razpisnem roku. Nepravočasne prijave 
bodo zapečatene vrnjene prijaviteljem. Rok za oddajo 
prijav je do vključno 20. 4. 2015.

Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija 

hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega 
roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno 
nepopolnih vlog bodo izvajalci pozvani, da v roku 8 dni 
od dne prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne 
vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem 
roku, se s sklepom zavržejo. Za nepopolno se šteje 
vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zah-
teva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja 
vloge pomeni, da se izvajalec strinja z vsemi pogoji in 
merili razpisa.

O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, 
bodo izvajalci obveščeni najkasneje v roku 60 dni po 
zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bodo 
sklenjene pogodbe.

Občina Sežana

Št. 3527-0001/2015-7 Ob-1684/15

Na podlagi 8. člena Pravilnika o subvencioniranju 
obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo, preno-
vo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v Občini 
Vipava (Uradno glasilo št. 7/98) objavlja župan Občine 
Vipava

javni razpis
za subvencioniranje obrestne mere za kredite, 

najete v letu 2015, za izgradnjo, prenovo in nakup 
stanovanj in stanovanjskih hiš v Občini Vipava

Namen subvencioniranja obrestnih mer je izgra-
dnja, prenova in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš 
na območju Občine Vipava, za katere prosilec najame 
kredit pri banki, s katero ima Občina Vipava sklenjeno 
pogodbo o kreditiranju občanov v letu 2015. V prenovo 
sodi tudi ureditev centralnega ogrevanja z zemeljskim 
plinom.

Višina sredstev za subvencijo v letu 2015 znaša 
21.000,00 EUR.

Kvota posojil, do katere občina na podlagi jav-
nega razpisa subvencionira obrestno mero, znaša 
185.000,00 EUR.

Najvišji znesek kredita, ki ga občina subvencionira 
posameznemu prosilcu je 25.000,00 EUR.

Obrestna mera za kreditojemalce je EURI-
BOR + 0 %.

Najdaljši rok za vračilo kredita je 10 let.
Interesenti, ki želijo najeti kredit, morajo izpolnje-

vati splošne in posebne pogoje, ki jih določa Pravilnik 
o subvencioniranju obrestnih mer za najete kredite za 
izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih 
hiš v Občini Vipava, ki je objavljen v Uradnem glasilu 
št. 7/98.

Splošni pogoji:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da je občan Občine Vipava,
– da je lastnik (solastnik) stanovanjske hiše, ki jo 

namerava prenavljati s kreditom, za katerega se pri-
javlja,

– da gre za nepremičnino na območju Občine Vi-
pava,

– da ima veljavno gradbeno dovoljenje ali lokacijsko 
informacijo oziroma da ima sklenjeno kupoprodajno po-
godbo in overjeno pri notarju,

– da prosilec oziroma njegov družinski član ni kupil 
stanovanja na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni 
list RS, št. 18/91).

Posebni pogoji:
– da bo v letu javnega razpisa sklenil kreditno po-

godbo z banko, s katero ima Občina Vipava sklenjeno 
pogodbo o kreditiranju v roku 60 dni od prejema obvesti-
la o uvrstitvi na prednostno listo prosilcev kre dita,

– da plača banki stroške odobritve kredita,
– da zavaruje kredit pri zavarovalnici po tarifi zava-

rovalnice ali s poroki,
– da izpolnjuje pogoje banke kreditodajalke (kredi-

tna sposobnost itd.).
Interesenti oddajo vlogo na posebnem obrazcu na 

naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, s pri-
pisom za stanovanjski kredit (obrazci bodo na voljo na 
sedežu občine vsak delovni dan, med 8. in 13.30; kon-
taktna oseba: Helena Kobal).

Rok za oddajo vlog je 30 dni od objave tega razpisa 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Občina Vipava
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Svet zavoda Andragoškega zavoda Ljudska univer-
za Velenje, Titov trg 2, 3320 Velenje razpisuje na podlagi 
48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF) in 16. člena 
Odloka o ustanovitvi Andragoškega zavoda Ljudska uni-
verza Velenje prosto delovno me sto

direktorja/direktorice Andragoškega zavoda 
Ljudska univerza Velenje.

Kandidat mora za funkcijo direktorja/direktorice 
Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje poleg 
splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati pogoje v skladu 
s 16. členom Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni 
list RS, št. 110/06 – UPB1) ter druge pogoje v skladu 
z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 –ZUJF), in sicer imeti 
mora:

– izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za 
pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izo-
brazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu 
z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje;

– pedagoško-andragoško izobrazbo;
– strokovni izpit za področje vzgoje in izobraže-

vanja;
– pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta 

na področju izobraževanja odraslih.
Kandidat mora k vlogi predložiti program vodenja 

zavoda za mandatno obdobje in življenjepis z navedbo 
dosedanjih delovnih izkušenj.

Od kandidata se pričakujejo organizacijske in vod-
stvene sposobnosti za vodenje zavoda in aktivno znanje 
angleškega jezika.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Pred-
viden začetek dela je 1. 9. 2015.

K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja do-
kazila:

– kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predlo-
ži fotokopijo dokazila o doseženi izobrazbi;

– kot dokazilo o doseženi pedagoško-andragoški 
izobrazbi in strokovnem izpitu za področje vzgoje in izo-
braževanja kandidat predloži ustrezne fotokopije potrdil;

– kot dokazilo o najmanj petih letih delovnih izku-
šenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih, 
kandidat predloži fotokopijo delovne knjižice ali pisno 
potrdilo delodajalca oziroma dokazilo;

– potrdilo iz kazenske evidence in potrdilo sodišča, 
da oseba ni v kazenskem postopku. Potrdili ne smeta 
biti starejši od 30 dni.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in 
zahtevanimi prilogami pošljite v 15 dneh od objave na 
naslov: Svet zavoda Andragoški zavod Ljudska univerza 
Velenje, Titov trg 2, 3320 Velenje, s pripisom: »Ne odpi-
raj – Prijava na razpis za direktorja/direktorico«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapi-
sani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za ženske in moške.

Svet zavoda  
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje

Št. 9000-013/2015 Ob-1630/15

Na podlagi 33. člena Statuta Doma starejših Šen-
tjur in 34. in 35. člena Zakona o zavodih, je Svet Doma 
starejših Šentjur na seji dne 27. 2. 2015 sprejel sklep 
o razpisu za imenovanje

direktorja Doma starejših Šentjur.
1. Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnju-

jejo pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona o soci-
alnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 57/12), in sicer, 
če imajo visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 
56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu, 5 let 
delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po Zakonu 
o socialnem varstvu, opravljen program za vodenje so-
cialno varstvenega zavoda, oziroma ga bo moral opra-
viti najkasneje v roku enega leta od začetka opravljanja 
nalog direktorja, v nasprotnem primeru mu mandat na 
podlagi zakona preneha. Ne glede na določbe prvega 
odstavka te točke je lahko kandidat tudi oseba, ki ima 
končano višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona 
o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od 
tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih 
mestih na področju socialnega varstva in opravljen stro-
kovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu.

2. Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazo-
vati s pisnimi listinami (diploma o končanem izobraže-
vanju, potrdilo o strokovnem izpitu in dokazilo o delovnih 
izkušnjah).

3. Kandidati morajo poleg zahtevanih listin iz točke 
2 predložiti kratek življenjepis in program (vizijo) dela 
socialnovarstvenega zavoda.

Direktor bo imenovan za mandatno obdobje 5 let.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi. Kandidati morajo 

podati prijavo po pošti s priloženimi prilogami in pisnimi 
dokazili na naslov: Svet Doma starejših Šentjur, Sveti-
nova ulica 1, 3230 Šentjur, z obveznim pripisom »Razpis 
za direktorja – Ne odpiraj«. Prijavljeni kandidati bodo 
o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

Nepravočasne, nepravilno poslane (npr. elektron-
ske), nepravilno označene, neoznačene ali nepopolne 
vloge ne bodo obravnavane in uvrščene v izbirni po-
stopek.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spol-
ni slovnični obliki, so uporabljivi kot nevtralni za ženski 
in moški spol.

Svet Doma starejših Šentjur

 Ob-1638/15

Na podlagi 8. sklepa 1. redne seje Sveta zavoda 
OŠ Škofljica, dne 18. 2. 2015 Svet zavoda OŠ Škofljica, 
Klanec 5, 1291 Škofljica razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09, 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.

Razpisi delovnih mest
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Predvideni začetek dela bo dne 1. 8. 2015.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu (najmanj pet let naziv mentor),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kan-

didat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, 
vendar si ga mora pridobiti v enem letu po začetku man-
data, sicer mu preneha mandat po zakonu),

– potrdilo o nekaznovanosti (izpolnjen obrazec 
Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 
30 dni,

– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-
stopku oziroma zoper njo ni vložena pravnomočna ob-
tožnica s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem 
sodišču – izven kraja prebivališča – zoper njega ni uve-
den kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno 
nedotakljivost,

– program vodenja šole za mandatno obdobje in
– kratek življenjepis z dosedanjimi delovnim izku-

šnjami
pošljite v zaprti ovojnici do 28. 3. 2015: Svet šole, 

OŠ Škofljica, Klanec 5, 1291 Škofljica, s pripisom “Pri-
java za razpis za ravnatelja”.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet javnega zavoda Osnovne šole Škofljica

 Ob-1644/15

Na podlagi 33. in 34. člena Zakona o zavodih (ZZ) 
(Uradni list RS, št. 12/91, 81/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 
– ZJZP), 12. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Ura-
dni list RS, št. 36/04), 9. člena Odloka o ustanovitvi jav-
nega zavoda Lekarne Velenje (Uradni vestnik Občine 
Velenje 026-002/93-01) in 32. člena Statuta Lekarne 
Velenje razpisna komisija Sveta javnega zavoda Le-
karne Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje razpisuje 
delovno mesto

direktorja/direktorice zavoda.
Poleg splošnih pogojev, predpisanih v Zakonu o le-

karniški dejavnosti, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– da imajo visokošolsko izobrazbo farmacevtske 
smeri z opravljenim strokovnim izpitom,

– da imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj v lekar-
niški dejavnosti,

– da predložijo program dela in razvoja lekarniške 
dejavnosti zavoda.

Direktor/direktorica zavoda bo imenovan/a za dobo 
4 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: 
Lekarna Velenje, razpisna komisija, Vodnikova 1, 3320 
Velenje.

Kandidate bomo o imenovanju obvestili v 15 dneh 
po končanem postopku.

Razpisna komisija  
Sveta javnega zavoda Lekarne Velenje

 Ob-1649/15

Na podlagi 20. in 35. člena Statuta Obalnega doma 
upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Ca-
podistria, je Svet Obalnega doma upokojencev Koper 
– Casa costiera del pensionato Capodistria, Krožna 

cesta 5, Koper, na svoji seji dne 26. 2. 2015 sprejel sklep 
o razpisu za imenovanje

direktorja/direktorice.
Za direktorja/direktorico je po določilih Statuta za-

voda lahko imenovan/a kandidat/kandidatka, ki poleg 
splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še:

– VII. ali VI. stopnja strokovne izobrazbe v skladu 
z 56., 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu;

– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 

varstvu;
– zaželeno, da predloži vizijo in strategijo razvoja 

doma;
– zaželeno je znanje italijanščine.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno 

dobo petih let. Rok za prijavo na razpis je 15 dni po 
objavi razpisa.

Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju razpisnih 
pogojev, naj kandidati/tke pošljejo na naslov: Obalni 
dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensiona-
to Capodistria, Krožna cesta 5, 6000 Koper, z oznako 
»Svet zavoda – Razpis za direktorja« s pripisom »Ne 
odpiraj«.

Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v tride-
setih dneh po zaključenem izbirnem postopku.

Svet Obalnega doma upokojencev Koper –  
Casa costiera del pensionato Capodistria

 Ob-1652/15

Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Biotehniški izobraževalni center Ljub ljana, Ižanska 
cesta 10, 1000 Ljub ljana na podlagi Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ura-
dni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 
40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) razpisuje delovno 
mesto

ravnatelja/ice Višje strokovne šole.
Kandidati/ke morajo za imenovanje na funkcijo rav-

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

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
Višje strokovne šole.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno 
dobo 5 let.

Predvideni začetek dela je 1. september 2015 ozi-
roma v skladu s sklepom Sveta vzgojno-izobraževalne-
ga zavoda BIC Ljub ljana.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev, vključno s potrdilom iz kazenske evidence in 
potrdilom sodišča, kjer ima kandidat/ka prebivališče, da 
ni v kazenskem postopku, kratkim življenjepisom, opi-
som dosedanjega dela in programom oziroma vizijo ra-
zvoja in dela Višje strokovne šole za mandatno obdobje 
pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti 
kuverti na naslov: Svet vzgojno-izobraževalnega zavo-
da Biotehniški izobraževalni center Ljub ljana, Ižanska 
cesta 10, 1000 Ljub ljana, s pripisom: Prijava na razpis 
za ravnatelja/ico.

Kandidati/ke bodo o izidu razpisa obveščeni/e v za-
konitem roku.

Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Biotehniški izobraževalni center Ljub ljana
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 Ob-1668/15

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

– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri 
notarki Sonji Puppis iz Ljub ljane (za določen čas – 
v času nadomeščanja notarske pomočnice na porodni-
škem dopustu).

Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-
verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz. 1., 
2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki 
imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na pravniških delih 
po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od tega 
najmanj eno leto pri notarju, na sodišču, pri odvetniku, 
na tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu. Pisne pri-
jave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življe-
njepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljub ljana, Tav-
čarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

Št. 110-10/2015 Ob-1683/15

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem pravobra-

nilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 77/09 in 46/13):

– 1 prosto mesto državnega pravobranilca na 
Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Ce-
lju.

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem 
pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na 
mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu 
Zakona o državnem pravobranilstvu.

Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki 
Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/
europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z opi-
som svoje strokovne dejavnosti po pridobljeni diplomi, 
dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev ter dokazila 
o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na me-
sto državnega pravobranilca.

Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo, da za 
namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu 
za pravosodje, da pridobi naslednje podatke iz uradnih 
evidenc:

– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan strokovni 

naslov univerzitetni diplomirani pravnik oziroma temu 
strokovnemu naslovu enakovreden, v tujini pridobljen 
strokovni naslov, z navedbo datuma izdane diplome ali 
nostrifikacije ter navedbo institucije, ki jo je izdala;

– da je opravil pravniški državni izpit, z navedbo 
datuma opravljenega izpita;

– da je osebnostno primeren za opravljanje na-
log državnega pravobranilca (5. točka prvega odstavka 

v zvezi z drugim odstavkom 25. člena Zakona o držav-
nem pravobranilstvu).

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je 
dosegljiv.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpol-
njevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za 
pravosodje, Ljub ljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi 
razpisa.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 01/2015 Ob-1693/15

Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 121/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP)) 
in 2. člena Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi 
javnega zavoda Šola za ravnatelje št. 01403-12/2015/7 
z dne 3. 3. 2015, 17. člena Statuta Šole za ravnatelje 
in 23. člena Poslovnika o delu sveta Šole za ravnatelje, 
Šola za ravnatelje objavlja javni razpis za delovno mesto

direktorja javnega zavoda Šola za ravnatelje, 
Dunajska cesta 104, Ljub ljana.

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kan-
didat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem progra-
mu 3. stopnje ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem 
programu za pridobitev magisterija znanosti ali dokto-
rata znanosti,

– ima najmanj pet let delovne dobe na področju 
vzgoje in izobraževanje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF 
in 57/12 – ZPCP-2D),

– ima najmanj štiri leta delovnih izkušenj na vod-
stvenih mestih,

– obvlada najmanj en tuj jezik.
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
– Europass življenjepis;
– načrt razvoja in delovanja zavoda v prihodnjih 

štirih letih;
– dokazila o izpolnjevanju pogoja zahtevane izo-

brazbe;
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja zahtevanih de-

lovnih izkušenj;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 

izpolnjevanje pogoja zahtevanih delovnih izkušenj na 
vodstvenih delovnih mestih in

– dokazilo o znanju tujega jezika (kandidati lahko 
znanje tujega jezika dokazujejo z javno veljavno listino).

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pri-
pisom »Javni razpis – direktor ŠR« v osmih dneh po 
objavi javnega razpisa na naslov: Šola za ravnatelje, 
Dunajska 104, 1000 Ljub ljana ali na elektronski naslov 
Šole za ravnatelje: info@solazaravnatelje.si. Kandidati 
lahko dodatna pojasnila dobijo na tel. 041/662-105.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 
osmih dni po izdaji sklepa o izbiri. Kandidat bo imenovan 
za obdobje 4 let.

Šola za ravnatelje, Ljub ljana
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Št. 32-116/2014-11 Ob-1628/15

V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremični-
nami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije objavlja

javno preveritev cene
na trgu za kmetijska zemljišča

Zaporedna št. 1
Parc. št. 361/3, k.o. 534-Zgornji Porčič, BT 52, 

v izmeri 917 m2 in parc. št. 362, k.o. 534-Zgornji Porčič, 
BT 55, v izmeri 101 m2. Zemljišči sta opredeljeni kot 
kmetijsko zemljišče. Izklicna cena je 3,00 EUR/m2, kar 
skupaj znaša 3.054,00 EUR.

Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s se-
dežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod 
pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki 
jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične 
osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu 
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis 
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo 
o plačilu varščine.

Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti 
kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljub ljana, najkasne-
je do 30. 3. 2015, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod 
naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo: »Jav-
na preveritev cene na trgu za kmetijska zemljišča k.o. 
Zgornji Porčič – Ne odpiraj«.

Zemljišče bo prodano v skladu z Zakonom o kme-
tijskih zemljiščih po najvišji ponujeni ceni.

Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino 
v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi 
RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 32-116/2014-
za javni razpis. Ponudnikom, ki ne bodo ponudili najvišje 
cene, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih 
dneh po odpiranju javnih ponudb. Sklad se obvezuje, da 
bo v roku 8 dni po odpiranju ponudb, objavil ponudbo za 
prodajo zemljišča na pristojni Upravni enoti po najvišji 
ponujeni ceni. Kolikor Sklad ne prejme nobene ponudbe, 
ni zavezan prodati zemljišča po izhodiščni ceni.

V primeru, da bo ponudnik najvišje cene izbran 
kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom ZKZ, 
se bo vplačani znesek varščine vštel v kupnino za ze-
mljišče.

V primeru, da ponudnik najvišje cene ne bo izbran 
kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom ZKZ, 
mu bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen 
v petih dneh po prejetem zapisniku Upravne enote o pri-
spelih prijavah na ponudbo. V primeru, da ponudnik naj-
višje cene ne bo sprejel ponudbe za prodajo zemljišča, 
se mu vplačani znesek varščine ne bo vrnil.

Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 31. 3. 
2015 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljub-
ljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi poobla-
ščenci s pisnim pooblastilom.

Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si 

ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem 
dogovoru (tel. 01/434-11-00).

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije

Št. 460 Ob-1656/15

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti, objavljamo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagov-

ne rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana, tel. 01/589-73-00, 
telefaks 01/589-73-47.

2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja nepremičnine v sklopu hladilnice Bre-

žice.
b) Kraj: 8250 Brežice, Šentlenart 72, parc. št. 58/16, 

k.o. 1281 Šentlenart, last Zavoda do 22/100.
c) Vrsta nepremičnine: del podnega skladišča, v iz-

meri 500 m2 v sklopu hladilnice Brežice v večinski lasti 
Kmečke zadruge Brežice z.o.o.

d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno 
– kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet ne-
premičnin in stroške prepisa, plača kupec.

e) Predkupna pravica: solastnik in občina.
f) Izhodiščna cena je 159.455,75 EUR (brez da-

jatev).
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo po-

nudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. 
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega 
ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo 
naročnik izvedel pogajanja.

4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji 
nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem 
primeru se varščina ne vrača.

5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino 

v roku 15 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun 
pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.

Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo ku-
pnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 
Naročnik je dolžan pred podpisom prodajne pogodbe 
pridobiti soglasje Vlade RS k prodaji.

6. Naročnik dovoljuje, da nepremičninske agenci-
je oglašujejo predmetno prodajo stanovanja na svojih 
spletnih straneh. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki 
ga je pridobila nepremičninska agencija, bo naročnik 
agenciji plačal pripadajočo provizijo v višini do 2 % od 
prodajne cene.

7. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti 

varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski 
račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.

Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, 
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem 
dni, brez obresti.

V primeru, da morebitni predkupni upravičenec 
v zakonitem roku (30 dni od poziva) uveljavlja pred-
kupno pravico, se izbranemu ponudniku varščina 
vrne v roku osem dni po preteku tega roka, brez obre-
sti.

8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem 
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.

Druge objave
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9. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in 

veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 16. 4. 
2015, do 9. ure.

Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremič-
nine v Brežicah – Ne odpiraj«.

Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju po-

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

nudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, 
Dunajska 106, Ljub ljana.

c) Ponudba mora veljati do 30. 9. 2015 oziroma do 
sklenitve prodajne pogodbe.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno 
odpiranje ponudb bo dne 16. 4. 2015 ob 9.45, v sejni 
sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za 
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana.

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

Št. 458 Ob-1657/15

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti, objavljamo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne 

rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana, telefon 01/589-73-00, 
telefaks 01/589-73-47.

2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja nepremičnine v sklopu hladilnice De-

lamaris.
b) Kraj: 6310 Izola, Tovarniška ulica 12, parc. 

št. 104/2, k.o. 2626 Izola, delež last Zavoda 1/1.
c) Vrsta nepremičnine: del hladilne komore v izmeri 

120 m2 v sklopu hladilnice Delamaris Izola.
d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno 

– kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet ne-
premičnin in stroške prepisa, plača kupec.

e) Predkupna pravica: vsakokratni morebitni sola-
stnik in občina.

f) Izhodiščna cena je 89.879,00 EUR (brez dajatev).
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo po-

nudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. 
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega 
ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo 
naročnik izvedel pogajanja.

4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji 
nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem 
primeru se varščina ne vrača.

5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino 

v roku 15 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun 
pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.

Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo ku-
pnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 
Naročnik je dolžan pred podpisom prodajne pogodbe 
pridobiti soglasje Vlade RS k prodaji.

6. Naročnik dovoljuje, da nepremičninske agenci-
je oglašujejo predmetno prodajo stanovanja na svojih 
spletnih straneh. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki 
ga je pridobila nepremičninska agencija, bo naročnik 
agenciji plačal pripadajočo provizijo v višini do 2 % od 
prodajne cene.

7. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti 

varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski 
račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.

Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, 
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem 
dni, brez obresti.

V primeru, da morebitni predkupni upravičenec 
v zakonitem roku (30 dni od poziva) uveljavlja pred-
kupno pravico, se izbranemu ponudniku varščina 
vrne v roku osem dni po preteku tega roka, brez ob-
resti.

8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem 
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.

9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in 

veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 16. 4. 
2015, do 9. ure.

Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremič-
nin v Izoli – Ne odpiraj«.

Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju po-

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

nudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, 
Dunajska 106, Ljub ljana.

c) Ponudba mora veljati do 30. 9. 2015 oziroma do 
sklenitve prodajne pogodbe.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno 
odpiranje ponudb bo dne 16. 4. 2015 ob 9.15, v sejni 
sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za 
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana.

Zavod Republike Slovenije  
za blagovne rezerve

Št. 459 Ob-1658/15

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti, objavljamo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagov-

ne rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana, tel. 01/589-73-00, 
telefaks 01/589-73-47.

2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja nepremičnine na lokaciji Podgrad.
b) Kraj: 6244 Podgrad, Podgrad 13, parc. št. 109/0, 

k.o. 2579 Podgrad, ZK delež last Zavoda 1/3.
c) Vrsta nepremičnine: podno skladišče, v izme-

ri 190 m2, v kletni etaži poslovno trgovskega objekta 
 VOPEX d.o.o., Market Podgrad.

d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno 
– kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet ne-
premičnin in stroške prepisa, plača kupec.

e) Predkupna pravica: vsakokratni solastniki in ob-
čina.

f) Izhodiščna cena je 66.470,00 EUR (brez dajatev).
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo po-

nudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. 
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega 
ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo 
naročnik izvedel pogajanja.

4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji 
nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem 
primeru se varščina ne vrača.
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5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino 

v roku 15 dni po podpisu pogodbe na transakcijski ra-
čun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.

Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo 
kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 
Naročnik je dolžan pred podpisom prodajne pogodbe 
pridobiti soglasje Vlade RS k prodaji.

6. Naročnik dovoljuje, da nepremičninske agenci-
je oglašujejo predmetno prodajo stanovanja na svojih 
spletnih straneh. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki 
ga je pridobila nepremičninska agencija, bo naročnik 
agenciji plačal pripadajočo provizijo v višini do 2 % od 
prodajne cene.

7. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti 

varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski 
račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.

Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, 
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku 
osem dni, brez obresti.

V primeru, da morebitni predkupni upravičenec 
v zakonitem roku (30 dni od poziva) uveljavlja pred-
kupno pravico, se izbranemu ponudniku varščina vrne 
v roku osem dni po preteku tega roka, brez obresti.

8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem 
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.

9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in 

veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 16. 4. 
2015, do 9. ure.

Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepre-
mičnin v Podgradu – Ne odpiraj«.

Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju 

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

nudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezer-
ve, Dunajska 106, Ljub ljana.

c) Ponudba mora veljati do 30. 9. 2015 oziroma do 
sklenitve prodajne pogodbe.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno 
odpiranje ponudb bo dne 16. 4. 2015 ob 9.30, v sejni 
sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za 
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana.

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

Št. 60402-4/2015-7 Ob-1679/15

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim 
premoženjem – 1 in na podlagi pooblastila odvisne 
družbe SŽ – Infrastruktura d.o.o.: Slovenske železnice, 
d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljub ljana vabijo k na-
kupu premičnin: neuporabnega materiala.

Vrsta posla: neuporabnega materiala.
Lokacija:
– SGD Ljub ljana, lokacija Zalog,
– SGD Ljub ljana, lokacija Ljub ljana,
– SGD Ljub ljana, lokacija Jesenice,
– SGD Celje, lokacija Celje,
– SGD Celje, lokacija Sevnica,
– SGD Celje, lokacija Ponikva,
– SGD Celje, lokacija Zidani most,
– SGD Postojna, lokacija Nova Gorica – Prvačina,
– SGD Postojna, lokacija Most na Soči,
– SGD Maribor, lokacija Maribor – Tezno,
– SGD Maribor, lokacija Dravograd,
– SGD Maribor, lokacija Murska Sobota.

Predmet prodaje obsega:
– cca 205 ton neuporabnih tirnic, kretniških delov, 

DTM (odpadno železo),
– negibnih zalog, odpisanih v letu 2014 (seznam 

materiala priložen pri navodilu za oblikovanje ponud-
be).

Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša: 
43.050,00 EUR brez DDV-ja.

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 31. 3. 2015 
ob 12. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska 
ul. 11, 1506 Ljub ljana, Službe za nabavo in investicije 
(sejna soba 606).

Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v na-
vodilu za oblikovanje ponudb.

Zainteresirani ponudniki so v 10 dneh po objavi 
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, 
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predme-
tom prodaje in v skladu s tem navodilom v 11 dneh 
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za 
prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slo-
venske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investi-
cije, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski 
pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si Informacije na 
tel. 01/29-14-634.

Slovenske železnice, d.o.o.

Št. 60402-4/2015-8 Ob-1680/15

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim 
premoženjem – 1 in na podlagi pooblastila odvisne 
družbe SŽ – Infrastruktura d.o.o.: Slovenske železnice, 
d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljub ljana vabijo k na-
kupu premičnin: neuporabnega materiala.

Vrsta posla: odprodaja neuporabnega materiala.
Lokacija:
– območje Ljub ljane.
Predmet prodaje obsega: cca 8,6 ton neuporabne-

ga bakra (kontaktni vodnik Ri 100 in bakrene pletenice 
Cu 120, z vsebnostjo sponk – inox, bron, železo).

Ocenjena vrednost prodaje znaša: 36.120,00 EUR 
brez DDV-ja.

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 31. 3. 2015 
ob 12.30, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 
1506 Ljub ljana, Službe za nabavo in investicije (sejna 
soba 606).

Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v na-
vodilu za oblikovanje ponudb.

Zainteresirani ponudniki so v 10 dneh po objavi 
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, 
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predme-
tom prodaje in v skladu s tem navodilom v 11 dneh 
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za 
prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slo-
venske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investi-
cije, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski 
pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na 
tel. 01/29-14-634.

Slovenske železnice, d.o.o.

 Ob-1670/15

Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in 
v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), Javni zavod Šport Ljub-
ljana objavlja
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javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora – nočni lokal  

v sklopu kopališča Tivoli
1. Naziv in sedež organizatorja: Javni zavod Šport 

Ljub ljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljub ljana.
2. Vrsta pravnega posla: javno zbiranje ponudb za 

oddajo poslovnega prostora v najem.
3. Predmet javnega zbiranja ponudb
Nočni lokal v skupni izmeri 368 m2 s pripadajočo 

gostinsko teraso, v izmeri 46 m2. Namembnost prostora 
je gostinska dejavnost.

Pogoji najema:
– Pogodba za oddajo prostorov se podpiše za do-

ločen čas, za dobo enega leta od dneva podpisa, z mo-
žnostjo podaljšanja v skladu z veljavno zakonodajo, ki 
zavezuje upravljavca.

– Obratovalni čas, ki velja v skladu z obratovalnim 
dovoljenjem je od 22. do 5. ure.

– Najemnik nima pravice oddati prostorov v pod-
najem.

– Najemodajalec si pridržuje pravico vpogleda v po-
slovne prostore najemojemalca, ob prisotnosti najemo-
jemalca, vsaj enkrat mesečno.

– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stro-
ške (vodo, elektriko, snago, ogrevanje, skupne stroške 
obratovanja). Cenik obratovalnih stroškov je sestavni 
del uradnega cenika Športa Ljub ljana z dne 13. 3. 2013.

– Cena celoletnega najema poslovnega prostora – 
nočni lokal (upošteva se najboljši ponudnik).

– Izklicna cena najemnine poslovnega prostora 
znaša 9,5 €/m2 na mesec (cena ne vključuje DDV).

– Izklicna cena najemnine gostinske terase zna-
ša 5,00 €/m2 na mesec (cena ne vključuje DDV).

– Najemnik prične opravljati dejavnost od dneva 
podpisa pogodbe.

– Najemnik je dolžan skrbeti za urejenost prostorov 
ter zakonitost in varnost pri izvajanju dejavnosti.

– Najemnik je dolžan plačevati najemnino v roku 
15 dni od izstavitve računa.

4. Višina najemnine
Izklicna višina letne najemnine za najem poslovne-

ga prostora – nočnega lokala v skupni kvadraturi 368 m2 
s pripadajočo gostinsko teraso, v izmeri 46 m2 – je 
44.712,00 €. Cena je določena brez DDV.

Izklicna cena mesečne najemnine torej znaša 
3.726,00 € brez DDV.

Zainteresirani najemniki morajo do vključno 6. 4. 
2015 do 10. ure plačati varščino v višini 10 % izklicne 
cene letne najemnine na transakcijski račun; podra-
čun pri URSJP: 01261-6030721152: »Plačilo varščine 
za javno zbiranje ponudb« in original potrdilo priložiti 
k ponudbi.

Plačana varščina brez DDV-ja se uspelemu upra-
vičencu vračuna v ceno najemnine, neuspelim pa bo 
vrnjena brez obresti v roku 7 dni po končanem izboru.

Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne pogodbe 
v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina v celoti 
zapade.

Varščina v celoti zapade tudi v primeru, če ponudnik 
umakne ponudbo po roku za oddajo ponudb.

5. Drugi pogoji
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti 

izpolnjeno dokumentacijo oziroma obrazce, dosegljive 
na www.sport-Ljub ljana.si, zložene po naslednjem vr-
stnem redu:

– ponudbo (OBR-1);
– opis dejavnosti oziroma ponudbe, ki bi potekala 

v najetih prostorih – predstavitveni elaborat je sestavni 
del ponudbe;

– izjavo o solidnosti ponudnika ter, da ponudnik 
sprejema pogoje iz javnega poziva (OBR-2);

– izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-3);
– izjavo o pridobitvi osebnih podatkov iz uradnih 

evidenc (OBR-4);
– izjavo o predložitvi bianco menice s pooblastilom 

za izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
(OBR-5);

– potrdilo o plačani varščini;
– izpisek iz sodnega registra oziroma iz Poslovnega 

registra Slovenije pri AJPES (s. p.);
– fotokopija dokazila o državljanstvu in
– fotokopija osebnega dokumenta.
Ponudbo za najem lahko oddajo pravne osebe, ki 

imajo sedež na območju RS oziroma na območju države 
članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziro-
ma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo 
k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne 
sme biti starejši od 30 dni.

Fizične osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz 
Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s. p.), ki ne 
sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o drža-
vljanstvu in fotokopijo osebnega dokumenta.

6. Rok za oddajo ponudb in merilo za izbor
Zainteresirani oddajo svoje ponudbe v zaprti ku-

verti, na naslov: Javni zavod Šport Ljub ljana, Celovška 
cesta 25, 1000 Ljub ljana.

Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj – Ponudba 
za javno zbiranje ponudb«.

Ponudbo je potrebno oddati najkasneje do 6. 4. 
2015 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 6. 4. 2015 ob 13. uri, 
v prostorih organizatorja.

Organizator javnega zbiranja ponudb bo istega dne, 
takoj po izvedenem javnem odpiranju ponudb, izvedel 
še pogajanja. Ponudnike, ki na pogajanjih ne bodo že-
leli sodelovati, obveščamo, da bo upoštevana njihova 
prva ponudba.

Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku bo iz-
ločena iz postopka ocenjevanja ponudb in bo ponudniku 
vrnjena neodprta.

Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanj-
kljivo dokumentacijo), bo pozvan k dopolnitvi ponudbe. 
Rok za dopolnitev ponudbe bo dva dni od prejema po-
ziva za dopolnitev.

Obvezna priloga ponudbe je original potrdilo o pla-
čani varščini. Ponudnik, ki original potrdila o plačani 
varščini ne priloži, bo izločen.

Za izbor ponudnika bodo uporabljena merila naj-
višja ponujena cena najema. Izbran bo ponudnik, ki bo 
ponudil najvišjo ceno za najem poslovnega prostora – 
nočni lokal v sklopu kopališča Tivoli.

Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil vsaj izklicne 
vrednosti najema, je javno zbiranje ponudb neuspešno. 
Ponudniki bodo o tem obveščeni v 8. dneh po odpiranju 
ponudb.

Ponudba mora veljati do 1. 5. 2015.
7. Informacije
Kontaktna oseba je: Luka Trškan – vodja Park Ti-

voli, tel. 031/259-244.
Ogled poslovnega prostora nočni lokal v sklopu 

kopališča Tivoli je v četrtek, dne 26. 3. 2015 ob 12. uri.
Morebitna pisna vprašanja lahko zastavite na 

info@sport-Ljub ljana.si.
Kopije odgovorov bo organizator, vključno z vpraša-

nji, toda brez navedbe njihovega izvora, objavil na svoji 
spletni strani, www.sport-Ljub ljana.si.

8. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik mora skleniti 
pogodbo v notarskem zapisu iz naslova izvršljivosti, naj-
kasneje v 8 dneh po prejemu obvestila o izboru.
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9. Plačilo stroškov: stroški priprave pogodbe so 
breme organizatorja javnega zbiranja ponudb.

10. Ustavitev postopka: organizator lahko do skleni-
tve pogodbe, postopek javnega zbiranja ponudb ustavi 
in predmetnih prostorov ne odda.

Šport Ljub ljana

Št. 35203/1/2015 Ob-1631/15

Občina Prebold, Hmeljarska c. 3, 3312 Prebold, 
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, 50/14 in 90/14 
– ZDU-1I) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) ter Letnega načrta 
prodaje nepremičnega premoženja za potrebe Občine 
Prebold v letu 2015 (sprejet na 4. seji občinskega sveta 
dne 5. 2. 2015) objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Prebold, Hmeljarska c. 3, 3312 Pre-
bold, tel. 03/703-64-00, faks 03/703-64-05, e-pošta: ob-
cina@obcinaprebold.si.

II. Predmet prodaje in izklicna vrednost:
1. Stanovanje št. 60, v izmeri 52,66 m², v 8. nad-

stropju stanovanjskega bloka Čopova 25, 3000 Celje, 
vpisano v zemljiško knjižnem vložku 707/1, k.o. Celje, 
z izhodiščno ceno 45.100,00 €. V ceno ni vštet 2 % 
davek, ki se prišteje k prodajni ceni (ocenjena vrednost 
znaša 46.002,00 €) in ga plača kupec.

III. Pogoji prodaje:
1. Nakup po načelu videno – kupljeno, prodajalec 

ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta 
prodaje.

2. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja 
ponudb plačati varščino v višini 2.000,00 € na transak-
cijski račun Občine Prebold, št. 01374-0100004665, 
odprt pri Banki Slovenije. Ponudniku, ki na razpisu 
ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje 
v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspe-
lemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino.

3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne ose-
be, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na 
območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne 
ponudbe.

4. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje 
sestavine:

– podatke o kupcu (obrazec št. 1);
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 

(obrazec št. 3);
– dokazilo o vplačani varščini;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za 

fizične osebe, izpisek iz sodnega registra za pravne 
osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki 
ne sme biti starejši od 30 dni;

– davčno številko oziroma ID štev. za DDV;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse razpisne 

pogoje (obrazec št. 2).
5. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse 

zgoraj navedene sestavine.
6. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izlo-

čene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane.
7. Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine 

umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je 
določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varšči-
na ne vrne.

8. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse raz-
pisne pogoje in ponudil najvišjo ceno vendar najmanj 
v višini izhodiščne cene. Ponudnike, ki bodo podali 
enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpol-
njevanju vseh pogojev) bo prodajalec pozval k dopolnitvi 
ponudb. Po prejemu dopolnjenih ponudb, bo prodajalec 
izbral najugodnejšega ponudnika.

9. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva prodajne 
pogodbe z izbranim ponudnikom.

10. Celotno kupnino mora kupec poravnati 15 dni 
od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena 
sestavine pravnega posla. Če kupec ne poravna kupni-
ne na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje 
prodajna pogodba za razdrto.

11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma od-
piranja ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo odločil 
župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna.

12. Občina Prebold lahko brez kakršnekoli odško-
dninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla pre-
kine oziroma ustavi postopek prodaje, na da bi zato 
navedla razloge, pri čemer ponudnikom vrne plačano 
varščino.

13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.

14. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema 
sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo.

15. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku 
ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca 
in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.

16. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogod-
be o prodaji nepremičnine.

17. Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg ku-
pnine tudi davčne dajatve in stroške notarskih storitev. 
Zemljiško knjižni prenos vrši prodajalec. Kupec pridobi 
lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu celotne 
kupnine.

IV. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Odpiranje ponudb bo 23. aprila 2015 ob 10. uri.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pri-

stojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, 
ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo 
ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Ponudnike, 
ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina ku-
pnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec po-
zval k oddaji nove ponudbe. Po prejemu novih ponudb 
bo prodajalec izbral najugodnejšega ponudnika.

3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma 
odpiranja ponudb.

4. Občina Prebold lahko do sklenitve pravnega po-
sla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi 
za to navedla razloge.

V. Sklenitev pogodbe:
1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema 

sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne 

sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in 
velja, da je kupec odstopil od pogodbe.

3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogod-
be o prodaji nepremičnin. Stroški sklenitve pogodbe, 
davka na promet z nepremičnino ter notarski stroški 
bremenijo kupca nepremičnine. Kupec pridobi lastnin-
sko pravico na nepremičninah z vpisom le-te v zemljiško 
knjigo, stroške postopka vpisa spremembe lastninske 
pravice in služnostne pravice v zemljiško knjigo nosi 
kupec.

Besedilo javnega razpisa je objavljeno v Uradnem 
listu RS in na spletni strani Občine Prebold.
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VI. Rok za predložitev ponudbe: ponudba mora biti 
dostavljena na naslov: Občina Prebold, Hmeljarska c. 3, 
3312 Prebold, z oznako »Ponudba za nakup nepremič-
nine – Ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv 
oziroma ime ponudnika. Pravočasne bodo ponudbe, 
ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do 
vključno 22. aprila do 12. ure.

VII. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom ne-

premičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudni-
ki dobijo na Občini Prebold pri Tjaši Skočaj Klančnik, 
tel. 03/703-64-07.

Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so 
objavljeni na spletni strani Občine Prebold: http://www.
obcinaprebold.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko 
prevzamejo v tajništvu Občine Prebold.

Občina Prebold

Št. 430-1/2015 Ob-1648/15

Občina Podlehnik objavlja na podlagi 20. in 22. čle-
na Zakona o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU) in na 
podlagi 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne-
ga zbiranja ponudb: Občina Podlehnik, Podlehnik 21, 
2286 Podlehnik, ID za DDV: SI30569320, matična št.: 
1358278000, ki jo zastopa župna Marko Maučič.

2. Predmet prodaje in izhodiščna cena:
a) Nepremičnine:
– parc. št. 774/2, kmetijsko zemljišče in pozidano 

zemljišče, v izmeri 900 m2, k.o. Kicar (387).
Izhodiščna cena: 54.000,00 EUR. Navedena izho-

diščna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, 
ki ga plača kupec.

Nepremičnine, ki so v potrdilu o namenski rabi 
opredeljena kot kmetijska zemljišča oziroma gozdovi, 
se bodo prodale po postopku, kot ga zato predvideva 
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 
– uradno prečiščeno besedilo in 58/12) oziroma Za-
kon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. 
US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – 
ORZG40, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13 
– ZDavNepr, 17/14 in 22/14 – odl. US). Objava ponudbe 
za prodajo kmetijskih zemljišč in gozdov bo izvršena 
najkasneje v roku treh delovnih dni po objavi javnega 
zbiranja ponudb (v nadaljevanju razpis) v Uradnem li-
stu RS. Ponudnik za nakup nepremičnin v okviru tega 
razpisa mora torej sodelovati tudi v postopku za nakup 
kmetijskih zemljišč in gozdov. V okviru tega razpisa je 
lahko izbran le ponudnik, ki bo izbran tudi v postopku 
za nakup kmetijskih zemljišč in gozdov. Najugodnejši 
ponudnik nima do prodajalca nobenih pravic in obve-
znosti zaradi nezmožnosti sklenitve pogodbe za nakup 
nepremičnin, če je bila pri tem upoštevana predkupna 
pravica v skladu z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih 
in Zakona o gozdovih.

3. Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje
Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja zgoraj 

navedenih nepremičnin. Nepremičnine se prodajo po 
načelu »videno – kupljeno« in so proste vseh bremen.

Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo podal 
najugodnejšo ponudbo – ponudil najvišjo ceno.

Kupec plača davek na dodano vrednost/davek na 
promet nepremičnin in nosi vse stroške v zvezi s preno-
som lastništva.

Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu obvestila 
o izbiri skleniti prodajno pogodbo. V nasprotnem prime-
ru se šteje, da je od nakupa odstopil, Občina Podlehnik 
pa zadrži varščino. K sklenitvi pogodbe se povabi drug 
najugodnejši ponudnik.

Prodajalec bo izstavil račun za plačilo kupnine po 
podpisu prodajne pogodbe, pri čemer je plačilo kupnine 
bistvena sestavina pogodbe in jo je kupec dolžan porav-
nati v roku tridesetih dni od podpisa prodajne pogodbe.

Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupni-
no, ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena 
v 15 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma 
opravljenih pogajanjih.

Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem 
župana lahko ustavi začeti postopek razpolaganja do 
sklenitve pravnega posla.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

Ponudbo lahko podajo domače ali tuje fizične in 
pravne osebe.

Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 10 % 
ponujene cene na transakcijski račun Občine Podlehnik 
št. 01372 – 0100017567 odprtem pri UJP Slov. Bistrica.

5. Ponudba
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih 

razpisne dokumentacije, ki jo dobijo na spletni strani 
Občine Podlehnik www.podlehnik.si.

Zavezujoča ponudba za nakup mora vsebovati na-
slednje sestavine:

– podatki o ponudniku (ime in priimek oziroma fir-
mo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično št., 
št. transakcijskega računa in naziv banke ponudnika 
(zaradi vračila varščine));

– dokazila: kopija osebnega dokumenta (fizične 
osebe), izpisek iz poslovnega registra Slovenije, ki ne 
sme biti starejši od treh mesecev (samostojni podjetniki 
posamezniki), izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti 
starejši od treh mesecev (pravne osebe); potrdilo o pla-
čilu varščine v višini 10 % od ponujene cene;

– navedbo, na katero nepremičnino se ponudba na-
haja, s ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne;

– izjavo o sprejemu pogojev javnega zbiranja po-
nudb;

– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od 
dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.

Ponudniki so vezani na oddano ponudbo še 90 dni 
po izteku roka za oddajo ponudb.

Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo predlo-
žena prodajalcu najkasneje do 10. 4. 2015 do 10. ure, 
v sprejemni pisarni Občine Podlehnik, Podlehnik 21, 
2286 Podlehnik.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
a) Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe 

dne 13. 4. 2015 ob 10. uri, v prostorih Občine Podleh-
nik (županova pisarna), Podlehnik 21, 2286 Podlehnik. 
O odpiranju ponudb se sestavi zapisnik.

b) Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru 
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim do-
kumentom oziroma pooblastilom ponudnika.

c) Nepremičnina bo prodana ponudniku, za kate-
rega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal naj-
ugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za 
najugodnejšega ponudnika.

d) S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponud-
be (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh razpisa-
nih pogojev), bo prodajalec opravil dodatna pogajanja.
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e) Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma od-
piranja.

f) Občina Podlehnik lahko do sklenitve pravnega 
posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da 
bi za to navedla razloge in brez dolžnosti povračila ka-
kršnekoli odškodnine.

7. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremič-

nin pošljejo po pošti na naslov Občina Podlehnik, Pod-
lehnik 21, 2286 Podlehnik ali osebno oddajo v sprejemni 
pisarni Občine Podlehnik, do 10. 4. 2015 do 10. ure. Za-
prta ovojnica mora biti označena s pripisom: »Ne odpiraj 
– Ponudba za nakup nepremičnine 2015«.

Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime 
ponudnika.

8. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in javnim zbiranjem 

ponudb v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki 
dobijo na Občini Podlehnik pri tajniku občinske uprave 
Krajnc Miranu, tel. 02/788-40-67 ali gsm: 031/857-464, 
miran.krajnc@podlehnik.si.

Ogled nepremičnin je mogoče ob predhodni najavi 
na tel. 051/347-037 (Damjan Golub).

Besedilo javnega zbiranja ponudb za prodajo ne-
premičnin je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni 
strani Občine Podlehnik: http://www.podlehnik.si, v pisni 
obliki pa ponudniki lahko prevzamejo tudi v sprejemni 
pisarni občine.

Občina Podlehnik

 Ob-1685/15

Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14)

javno zbiranje ponudb
za oddajo – poslovnega prostora – gostinskega 

lokala v najem
Vabimo vas, da oddate ponudbo.
I. Predmet oddaje
1. Predmet oddaje v najem in opis predmeta, ki se 

oddaja v najem
Nepremičnina na naslovu Cesta 27. aprila 2A, Ljub-

ljana, stoji na zemljišču ID znak 1725-2091-0, ki v nara-
vi predstavlja gostinski lokal znan po imenu »Čolnarna 
Tivoli«, obsega naslednje prostore:

– poslovni prostor z oznako št. P01,
gostinski prostor 128,75 m2,
pripravljalnica 7,86 m2,
WC in garderoba 3,73 m2,
vetrolov 9,07 m2,
vetrolov 10,19 m2,
WC – M 4,98 m2,
WC – Ž 5,52 m2,
vse v izmeri 170,10 m2,

– gostinski vrt z oznako P02, v izmeri 140,11 m2.

Poslovni prostor – gostinski lokal je v pritličju stav-
be, z urejenimi sanitarijami za goste in za osebje. Ogre-
vanje poslovnega prostora je centralno ogrevanje na 
plin. Pred poslovnim prostorom – gostinskim lokalom je 
urejen in pokrit gostinski vrt.

Za poslovni prostor – gostinski lokal je izdelana 
energetska računska izkaznica, energijski kazalni-
ki energetske učinkovitosti so označeni z razredom 
E (105-150 kWh/m2a).

2. Oprema poslovnega prostora – gostinskega lo-
kala:

Poslovni prostor – gostinski lokal se oddaja v najem 
brez opreme.

V poslovnem prostoru se nahaja oprema, ki ni v la-
sti Mestne občine Ljub ljana. V primeru, da bo oprema 
izbranemu ponudniku ustrezala, se bo o odkupu opre-
me ločeno dogovarjal z lastnikom opreme in ni predmet 
tega postopka.

Mestna občina Ljub ljana bo v primeru, da se izbrani 
ponudnik ne bo dogovoril o odkupu, opreme, predala 
izbranemu ponudniku poslovni prostor – gostinski lokal 
prazen brez opreme.

3. Ponudbena cena – najemnina
Najnižja ponudbena cena- najemnina za poslovni 

prostor – gostinski lokal št. P01 površine 170,10 m2 in 
pripadajoči gostinski vrt št. P02 v velikosti 140,11 m2 
znaša 1.928,00 EUR mesečno brez DDV. Uspeli ponu-
dnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni 
najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini 
ponudbene cene in hkrati najboljši program oziroma 
najkvalitetnejšo gostinsko ponudbo.

4. Posebni pogoji oddaje v najem
Mestna občina Ljub ljana si pridružuje pravico, da 

o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponuje-
ne najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v po-
slovnem prostoru, oziroma najkvalitetnejša gostinska 
ponudba. Razmerje med kriterijema je 50 % za višino 
ponujene najemnine in 50 % za program, oziroma naj-
kvalitetnejšo gostinsko ponudbo, ki se bo izvajal v po-
slovnem prostoru – gostinskem lokalu.

Komisija oceni program po sledečih kriterijih, in 
sicer:

– vsebina ponudbe, ki se bo izvajala v gostinskem 
lokalu;

– ciljna skupina uporabnikov lokala;
– popestritev mesta oziroma parka Tivoli.
Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik 

dobi je 100 točk. Od tega 50 točk za višino ponujene 
najemnine in 50 točk za program, ki se bo izvajal v po-
slovnem prostoru.

– Gostinska oprema v poslovnem prostoru ni last 
Mestne občine Ljub ljana in ni predmet javnega zbiranje 
ponudb

– Gostinska in programska ponudba mora biti z vi-
dika kulture na visoki ravni, prepoznavna in privlačna ter 
primerna odprtemu prostoru ter urbanemu okolju.

– Ponudnik mora imeti izkušnje v gostinstvu, ki jih 
izkaže z referencami.

– Izbrani ponudnik ne bo upravičen do povrnitve ka-
kršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti ne pridobi nika-
kršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj.

– Izbrani ponudnik bo moral skrbeti za red in čistočo 
v neposredni okolici gostinskega prostora in vrta.

– Gostinski prostor in vrt mora biti dostopen tudi za 
invalide na vozičkih ter otroške vozičke.

– Izbrani ponudnik predmeta tega javnega zbiranja 
ponudb ne bo smel oddati v podnajem.

II. Pogoji za oddajo ponudbe in vsebina ponudbe
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1 – Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opra-

vljanje dejavnosti oziroma
1. za s.p.: priglasitveni list
2. za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega 

registra, ki izkazuje zadnje stanje
3. za društva: odločbo o vpisu v register društev
4. za druge pravne osebe: izpisek iz drugega 

registra
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2 – Opis programa, ki bi potekal v poslovnem pro-
storu – gostinskemu lokalu in kratka predstavitev do 
sedanje dejavnosti ponudnika ter reference.

3 – Pravne osebe (razen neposredni proračunski 
uporabniki – državni in občinski organi) in samostojni 
podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih 
sredstvih, in sicer:

1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo tran-
sakcijske račune,

2. izjavo banke o morebitnem številu blokiranih 
dni vseh računov ponudnika v preteklem letu,

3. bilanco stanja za zadnje leto,
4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obrazcih 

AJPES.
4 – Vsi ponudniki (razen neposredni proračunski 

uporabniki) morajo predložiti original bančne garancije 
za resnost ponudbe v višini treh najemnin izračunano 
po najnižji ponudbeni ceni – najemnini po zahtevanem 
vzorcu, ki je priloga v razpisni dokumentaciji. Veljavnost 
garancije mora biti vsaj do 7. 4. 2016.

5 – Vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, pod-
pisano in žigosano najemno pogodbo za najem poslov-
nega prostora za predmet javnega zbiranja ponudb, ki 
je sestavni del razpisne dokumentacije. V delu najemne 
pogodbe, ki se navezuje na poroka, izpolnijo podatke 
naslednji ponudniki: društva, zasebni zavodi, ustanove 
in gospodarske družbe z omejeno odgovornostjo (za-
koniti zastopnik, ki je porok prej naštetih pravnih sub-
jektov mora vlogi priložiti fotokopijo obeh strani veljavne 
osebne izkaznice oziroma potnega lista ter fotokopijo 
obeh strani bančne kartice z razvidno številko osebne-
ga računa).

6 – Neposredni proračunski uporabniki predložijo 
izjavo predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za na-
jem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu za 
plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov za 
poslovne prostore, ki jih najemajo.

7 – Izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki 
ne sme biti nižja od ponudbene cene najemnine.

8 – Izjavo ponudnika, da je seznanjen in da se stri-
nja s pogoji in navedbami v razpisu.

9 – Izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dne 
7. 4. 2016.

III. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja 
ponudb

Ponudbe prispele po razpisnem roku ter nepo polne 
ponudbe bodo izločene, ter se jih ne bo obravnavalo.

Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno od-
dali popolno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb, 
lahko komisija:

– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna po-
gajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno draž-
bo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svo-
jih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

Župan lahko ustavi začeti postopek oddaje do skle-
nitve pravnega posla.

IV. Pogoji najema:
– Poslovni prostor se oddaja za nedoločen čas.
– Najemnik ne bo imel pravice oddati poslovnega 

prostora v podnajem.
– Najemnik bo dolžan plačevati obratovalne stro-

ške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe 
stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stro-
ške za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo.

– Najemnik ne bo upravičen do povrnitve kakršnih-
koli vlaganj v poslovni prostor niti ne pridobi nikakršnih 
pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj.

– Najemnik bo moral zagotoviti obratovanje dejav-
nosti vse dni v tednu.

– Najemnina, ki bo določena v najemni pogodbi, se 
mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potreb-
ščin v RS. Najemnik po trenutno veljavni zakonodaji ne 
plačuje zneska DDV za najem poslovnih prostorov.

– Najemnik bo moral začeti z dejavnostjo najkasne-
je v 30 dneh od dneva prevzema poslovnega prostora, 
če ni drugače določeno.

– Najemnik bo dolžan plačevati najemnino do 25. 
v mesecu za tekoči mesec.

– Najemna pogodba se lahko v nebistvenih sesta-
vinah spremeni s soglasjem stranke oziroma najemnika.

V. Način oddaje javne ponudbe in rok za oddajo 
ponudbe

Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno 
ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na 
naslov: Mestna občina Ljub ljana, Mestna uprava, Od-
delek za ravnanje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo 
nabrežje 2, Ljub ljana, z obvezno oznako na ovojnici 
»Ponudba za najem poslovnega prostora – gostinskega 
lokala, »Čolnarna Tivoli« – Ne odpiraj«. Na zadnji stra-
ni ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov 
ponudnika.

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 7. 4. 
2015.

Ponudbe bodo komisijsko odprte po preteku razpi-
snega roka. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po 
razpisnem roku komisija ne bo obravnavala.

Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo 
biti v slovenskem jeziku.

VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v petek, 

10. 4. 2015 ob 10. uri na naslovu: Adamič – Lundrovo 
nabrežje 2, 1000 Ljub ljana, v sejni sobi št. 401.

2. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru 
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom 
ponudnika.

3. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnava-
la komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike 
obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka 
v 15 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb.

4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je po-
leg višine ponujene najemnine tudi vsebina programa.

VII. Rok veljavnosti ponudbe
Rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 7. 4. 

2016.
VIII. Javna objava
Javna objava za javno zbiranje ponudb za odda-

jo v najem je objavljena v Uradnem listu RS in na 
spletni strani Mestne občine Ljub ljana, http://www.Ljub-
ljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ od dne 20. 3. 
2015 do dne 7. 4. 2015.

IX. Informacije: ogled nepremičnine bo možen 
v četrtek, 26. 3. 2015 ob 13. uri. Vsa dodatna pojasnila 
z zvezi z oddajo v najem dobite na Odseku za razpola-
ganje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo nabrežje 2 
(Miha Kastelic), v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 
12. ure in od 13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. ure in 
od 14. do 16. ure ter petek od 8. do 12. ure), po e-pošti: 
miha.kastelic@Ljub ljana.si ali po tel. 01/306-11-39.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 478-2/15 Ob-1691/15

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, 
na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12 in 50/14), 35. člena Uredbe o stvarnem 
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premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Skle-
pa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premo-
ženje Občine Sodražica za leto 2015, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodra-
žica, tel. 01/836-60-75, elektronska pošta: obcina@so-
drazica.si.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet prodaje je nepremičnina parc. št. 1739/2, 

v izmeri 1.382 m2, k.o. 1619 – Sodražica.
Navedena parcela se nahaja v SZ delu naselja So-

dražica, ob regionalni cesti Žlebič-Nova vas, nasproti 
kompleksa pro izvodnih dejavnosti Fibran. Območje, 
kjer se nahaja zemljišče je komunalno opremljeno z na-
slednjimi komunalnimi objekti: asfaltirana javna pot, 
kanalizacija, vodovod, elektro in telekomunikacijsko 
omrežje.

Planska namembnost navedenega zemljišča in po-
goji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz potr-
dila o namembnosti št. 3501-1/15, z dne 20. 3. 2015, ki 
je na vpogled pri občinskem organu.

Izhodiščna cena: na podlagi cenitve sodnega cenil-
ca gradbene stroke znaša 54.589,00 EUR.

Navedena cena ne vključuje davka na dodano vre-
dnost, ki ga plača kupec.

Prodajalec v zvezi s postopkom prodaje plača stro-
šek cenitve nepremičnine in pripravo prodajne pogodbe; 
davek na dodano vrednost, stro ške overitve pogodbe 
pri notarju ter strošek vpisa nepremičnine v zemljiško 
knjigo, plača kupec.

3. Pogoji prodaje:
3.1 Nepremičnina se prodaja po načelu videno – 

kupljeno. Vsak sodelujoči na javnem razpisu potrjuje, 
da mu je v celoti znano pravno in dejansko stanje ne-
premičnine, ki jo kupuje.

3.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za ka-
terega bo komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo 
ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnej-
šega ponudnika.

3.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno po-
godbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnej-
šega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da 
je od nakupa odstopil in ima Občina Sodražica pravico 
zadržati vplačano varščino.

3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih 
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last 
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepre-
mičnini.

3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni po sklenitvi 
prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb:

4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 
10 % izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno 
plačati na enotni zakladniški račun Občine Sodražica 
št. 01379-0100005681, obvezno je potrebno navesti 
namen nakazila: varščina, sklic na št. 208719. Plačana 
varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, 
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 
30 dni od izbire najugodnejšega ponudnika.

4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, 

naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko),
– davčno številko, številko transakcijskega računa, 

naziv in naslov banke za vračilo varščine),

– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba 
nanaša,

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnine,

– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na 
javnem zbiranju ponudb.

4.3 Ponudniki morajo oddati ponudbo z vsemi pri-
logami v zaprti kuverti najkasneje do petka, 17. apri-
la 2015 do 9. ure na naslov: Občina Sodražica, Trg 
25. maja 3, 1317 Sodražica z oznako: »Ne odpiraj – Po-
nudba za nakup nepremičnine«.

Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov po-
šiljatelja ponudbe.

4.4 V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu 
z določili tega razpisa, je komisija ne bo upoštevala.

4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– izpis iz sodnega registra (pravne osebe), vendar 

ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 15. 5. 

2015.
5. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše infor-

macije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše 
podatke o nepremičnini, dobijo interesenti na Občini 
Sodražica, pri Petri Marn, tel. 01/836-60-75, elektronska 
pošta: obcina@sodrazica.si.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
6.1 Postopek s prispelimi ponudbami vodi s strani 

župana imenovana komisija.
6.2 Komisija bo odprla prispele ponudbe 17. 4. 

2015, s pričetkom ob 12. uri, v prostorih Občine Sodra-
žica. Odpiranje ponudb je javno.

6.3 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako vi-
soko kupnino, v roku 5 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi 
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.

6.4 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni 
po preteku roka za javno zbiranje ponudb.

Občina Sodražica

Št. 3528-7/2015 Ob-1692/15

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrež-
je 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc 
(v nadaljevanju: Občina), na podlagi Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11) in Pravilnika o oddajanju nepremične-
ga premoženja v najem (Uradne objave 24/09 in 13/11), 
razpisuje

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov  

v lasti Občine Izola
I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so na-

slednji poslovni prostori:
a) Smareglijeva 13, v izmeri 16,52 m2, z namemb-

nostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene de-
javnosti. Izklicna cena najemnine je 104,03 EUR oziro-
ma 6,30 EUR/m2;

b) Prešernova cesta 2, v izmeri 122,40 m2, z na-
membnostjo pisarniške dejavnosti oziroma druge stori-
tvene dejavnosti. Izklicna cena najemnine je 728,70 EUR 
oziroma 5,95 EUR/m2;
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c) Muzčeva ulica 1, v izmeri 19,27 m2, z namemb-
nostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejav-
nosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 185,00 EUR 
oziroma 9,60 EUR/m2;

d) Muzčeva ulica 3, v izmeri 27,85 m2, z namemb-
nostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejav-
nosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 248,04 EUR 
oziroma 8,91 EUR/m2;

e) Muzčeva ulica 7, v izmeri 111,31 m2, z na-
membnostjo pekarne oziroma druge storitvene dejav-
nosti. Izklicna cena najemnine je 675,00 EUR oziro-
ma 6,04 EUR/m2;

f) Koprska ulica 2, v izmeri 39,63 m2, z namemb-
nostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene de-
javnosti. Izklicna cena najemnine je 253,00 EUR oziro-
ma 6,40 EUR/m2;

g) Ribiška ulica 1, v izmeri 26,00 m2, z namembno-
stjo frizerski salon oziroma druge storitvene dejavnosti. 
Izklicna cena mesečne najemnine je 169,00 EUR oziro-
ma 6,50 EUR/m2.

Vsak posamezni predmet oddaje se odda v najem 
za določen čas, in sicer za največ dobo 1 leta od skleni-
tve pogodbe z možnostjo podaljšanja.

Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje 
se odda ponudba posebej, po določeni ceni in za izbra-
no obdobje.

II. Pogoji prijave:
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fi-

zične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež 
v Republiki Sloveniji. Fizična oseba, ki še ni registrirana 
kot samostojni podjetnik posameznik, mora ob prijavi na 
razpis zagotoviti, da bo izvajala dejavnost kot samostojni 
podjetnik posameznik in to izkazati.

Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje 
podatke in dokazila:

– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom po-
nudbe;

– fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma iz-
pisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma 
priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum 
oddaje ponudbe; za fizične osebe pa fotokopija doku-
menta, ki izkazuje državljanstvo RS;

– izjavo o poravnanih obveznostih do Občine Izola, 
vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračun-
skih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih po-
godb za poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine 
Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno 
zemljišče,

– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev;
– dokazilo o vplačani varščini;
– podpisan vzorec pogodbe;
– opis programa oziroma dejavnosti, ki naj bi se 

v poslovnem prostoru odvijala;
– dokazilo o finančni sposobnosti:

– za pravne osebe BON 1 (ali BON 1/P) s podatki 
in kazalniki za leto 2014,

– za samostojne podjetnike posameznike: BON 
1/SP s podatki in kazalniki za leto 2014.

2. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje določene 
v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

Vsak izbrani najemnik si mora pred začetkom obra-
tovanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito 
obratovanje.

III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega poslovnega 

prostora vključuje najem le-tega.
Izklicna cena v razpisnem postopku je določena na 

podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene 
stroke. V skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku 

na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in 
18/11) DDV ni obračunan.

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati 
varščino v višini 3 izklicnih mesečnih najemnin na na-
slov: Občina Izola TRR. 01240-0100006381, s pripisom 
»vplačilo varščine« in nepremičnino na katero se varšči-
na nanaša. Izbranemu ponudniku se bo varščina pora-
čunala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po 
opravljeni izbiri. V primeru, da izbrani najemnik odstopi 
od najema ali v določenem roku ne podpiše najemne 
pogodbe, varščina zapade v korist Občine Izola.

Najemnina za poslovni prostor se poravna v 8 dneh 
po izstavitvi računa na namenski račun Občine Izola. 
Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena se-
stavina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna 
najemnine v določenem roku, se šteje pogodba za 
razdrto.

Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustre-
znih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse davč-
ne dajatve. Vsi stroški obratovanja (poraba električne 
energije, poraba vode, telefonski stroški odvoz smeti, 
stroški ogrevanja in hlajenja, stroški čiščenja in vzdr-
ževanja prostorov, stroški rednega vzdrževanja, stro-
ški zavarovanja in drugi stroški) so breme najemnika. 
Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, morajo biti 
vinkulirane v korist Občine.

IV. Merila za ocenitev ponudb
Merila točkovanja za sestavo prednostnega sezna-

ma ponudnikov so:

MERILA Možne točke

1 Kvaliteta in zanimivost 
programa do 20

2

Višina ponujene najemnine:
– najemnina je višja  

od izhodiščne – vsakih  
20 EUR = 1 točka

– najemnina je enaka 
izhodiščni = 0 točk

3 do 6 mesecev – izkušenj in 
pozitivno poslovanje 0

4
od 6 mesecev do 
1 leta – izkušenj in pozitivno 
poslovanje

10

5 od 1 do 3 leta – izkušenj  
in pozitivno poslovanje 20

6 3 leta in več – izkušenj  
in pozitivno poslovanje 30

Poslovni prostor se odda ponudniku z največjim 
številom zbranih točk. Izbranih bo toliko ponudnikov, 
kolikor je poslovnih prostorov. V primeru, da dva ali več 
ponudnikov doseže isto število točk, se bodo z njimi 
opravila pogajanja.

V. Navodila za pripravo prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Prijava 
mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zah-
tevanimi podatki in dokazili.

Prijave pod izhodiščno mesečno najemnino, nepo-
polne prijave in prijave ponudnikov, ki imajo do Občine 
Izola neporavnane obveznosti, ne bodo upoštevane. Po-
nudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva 
zaključka razpisnega roka.

VI. Rok in način predložitve prijav
Predlagatelji morajo prijavo oddati bodisi po po-

šti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 13. 5. 2015 
(datum poštnega žiga) na naslov Občina Izola, Sonč-
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no nabrežje 8, Izola ali pa jo osebno dostaviti v času 
uradnih ur v sprejemno pisarno Občine Izola, Sončno 
nabrežje 8, Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici 
z oznako »javni razpis – ne odpiraj, ponudba za poslov-
ni prostor pod oznako a), b), c), d), e), f), g) (ustrezno 
obkroži),« z navedbo poslovnega prostora, za katerega 
kandidirajo. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden 
naziv in naslov prijavitelja.

Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo 
izločene in po končanem postopku odpiranja prijav ne-
odprte vrnjene prijavitelju.

VII. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo 

obravnavala komisija za oddajo nepremičnega pre-
moženja v najem, imenovana s sklepom župana 
št. 011-10/2015.

Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 15. 5. 
2015 od 15.30 dalje, v sejni sobi v II. nadstropju na na-
slovu Postojnska ulica 3, 6310 Izola. Ponudbe se bodo 
odpirale in obravnavale po vrstnem redu, po katerem so 
bile predložene. Na odpiranju ponudb bo strokovna ko-
misija ugotavljala popolnost le-teh glede na zahtevana 
dokazila. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb komisija 
ne bo upoštevala.

VIII. Izid razpisa
Pristojni organ, Urad za upravljanje z občinskim 

premoženjem, po prejemu zapisnika komisije, izda skle-
pe o izboru najemnikov, ki ga vroči vsem ponudnikom. 
Ponudniki bodo s sklepom o izbiri obveščeni najkasneje 
v roku pet dni po izdelavi prednostnega seznama.

Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene najemne po-
godbe najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Če iz-
brani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, 
bo Občina sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim 
ponudnikom. Najemna pogodba bo sklenjena v obliki 

notarskega zapisa, in sicer za določen čas 1 leto od 
sklenitve pogodbe z možnostjo podaljšanja. Stroške 
notarskega zapisa plača najemnik.

IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina Izola si pridržuje pravico, da, ne glede na 

ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posle-
dic zase in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil 
nastopajo:

– na posameznih lokacijah ne izbere nobenega od 
ponudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje 
nepremičnin in sklenitev pravnega posla, pri čemer se 
ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov 
(varščina),

– kot najugodnejšega ponudnika po Javnem razpi-
su ne izbere nobenega od ponudnikov,

– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne 
pogodbe v prilogi Javnega razpisa in posledično ta po-
pravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe posta-
ne priloga Javnega razpisa, namesto prejšnjega,

– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede 
dodatna pogajanja.

Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila 
dosežena vsaj izhodiščna najemnina, je javno zbiranje 
ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju po-
nudb se obvesti ponudnike v osmih dneh od odpiranja 
prispelih ponudb.

X. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumenta-
cija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav 
dosegljiva na spletni strani Občine Izola, www.izola.si. 
Zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur 
dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno 
nabrežje 8, 6310 Izola. Dodatne informacije v zvezi 
z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur po 
tel. 05/66-00-352 (Željko Kerezovič).

Občina Izola – Comune di Isola
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Št. 101-6/2015-6 Ob-1458/15

Statut Sindikata Adria Airways KNSS, Ljub ljana, 
Kuzmičeva 7, sprejet februarja 1991, v hrambi pri 
Upravni enoti Ljub ljana, Izpostavi Bežigrad, na podlagi 
odločbe št. 028-93/93-3 z dne 20. 12. 1993, in je vpisan 
v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 
84/1993, se z dnem 10. 2. 2015 izbriše iz evidence 
statutov sindikatov Upravne enote Ljub ljana, Izpostave 
Bežigrad.

Št. 101-4/2015-4 Ob-1509/15

V evidenci statutov sindikatov, ki jo hrani Upravna 
enota Ljub ljana, Izpostava Bežigrad, je 9. 2. 2015 pri 
vpisu pravil Sindikata podjetja Kmečki glas Pergam, 
Železna cesta 14, Ljub ljana, številka 3/2012, vpisan 
nov sedež: Vurnikova ulica 2, 1000 Ljub ljana.

Evidence sindikatov
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SV 153/15 Ob-1647/15

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarke mag. Nine Češarek, opr. št. SV 153/15 
z dne 12. 3. 2015, je bilo stanovanje št. 6, v prvem nad-
stropju stanovanjske hiše, na naslovu Turjaško naselje 
2 v Kočevju, ki v skupni izmeri obsega 66,95 m2 s pri-
padajočim funkcionalnim zemljiščem, last kreditojemal-
ke Kozina Mojce, pridobljeno na podlagi kupoprodajne 
pogodbe, o prodaji stanovanja št. 1/92, z dne 1. 7. 1992, 
sklenjene med Tiskarna Kočevski tisk kot prodajalcem 
in Seuček Josipom in Seučel Marijo kot kupcema, ter 
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 28. 12. 2005, skle-
njene med Seuček Miroslavom in Seuček Josipom kot 
prodajalcema in Kozina Mojco kot kupcem, zastavljeno 
v korist upnice UniCredit banka Slovenija d.d., matična 
številka 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve 
v višini 22.191,56 EUR s pripadki.

SV 160/15 Ob-1687/15

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarja Andreja Rozmana iz Idrije, Lapajnetova 
ulica 39, opr. št. SV 160/15 z dne 16. 3. 2015, je bilo 
stanovanje na naslovu Rožna ulica 2 A, Idrija, z identi-
fikacijsko številko 2357-614-5, last Barbare Oblak, roj. 
7. 12. 1979, stanujoče Gradnikova ulica 7, Idrija, kuplje-
no z notarskim zapisom prodajne pogodbe notarja An-
dreja Rozmana iz Idrije, oprav. št. SV 116/15 z dne 23. 2. 
2015, zastavljeno v korist upnice – Nova KBM d.d., Ulica 
Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka 5860580, 
za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000,00 EUR 
s pripadki.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

VL 52766/2013 Os-3204/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 52766/2013 z dne 12. 4. 2013, ki je 
postal pravnomočen dne 27. 4. 2013 v zvezi s sklepom 
Okrajnega sodišča v Domžalah, opr. št. VL 52766/2013, 
z dne 11. 6. 2013, ki je postal pravnomočen dne 22. 6. 
2013 in zapisnika o rubežu nepremičnin izvršiteljice 
mag. Tatjane Krivec Tavčar, IZV 5/2013 z dne 20. 6. 
2013, je bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško 
knjigo in je last Virijant Bojana, Maklenovec 3, Lukovica 
pri Domžalah, to je stanovanje št. 16, v III. nadstropju, 
na naslovu Maklenovec 3, Lukovica, zarubljena v korist 
upnika Lesnina LGM SI d.o.o., Proletarska cesta 4, Ljub-
ljana, zaradi izterjave 1.786,81 EUR s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah

dne 12. 7. 2013

VL 19070/2012 Os-3496/13

Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št. VL 19070/2012 
z dne 11. 6. 2013, ki je postal pravnomočen dne 22. 6. 
2013 in rubežnega zapisnika izvršiteljice Tatjane Krivec 
Tavčar z dne 20. 6 2013, je bila nepremičnina, ki ni vpi-
sana v zemljiško knjigo in je last dolžnika do celote, to 
je stanovanje št. 16, v III. nadstropju, Miklošičeva 3, Lu-
kovica pri Domžalah, zarubljena v korist upnika, zaradi 
izterjave 1.863,96 EUR.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah

dne 23. 8. 2013

VL 8185/2014 Os-2284/14

Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št. VL 8185/2014 
z dne 23. 1. 2014, ki je zoper dolžnika postal pravnomo-
čen dne 21. 2. 2014, je bila nepremičnina, ki ni vpisana 
v zemljiško knjigo in je last dolžnika, to je stanovanje 
št. 16, III. nadstropje, v izmeri 60 m2, na naslovu Makle-
novec 3, Lukovica, stavba 149, stanovanje 16, zarublje-
na v korist upnika, zaradi izterjave 1.226,84 EUR.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah

dne 10. 4. 2014

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 282/2010 Os-1382/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajnem sodni-
ku Juretu Likarju, v nepravdni zadevi predlagateljice: 
Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja d.d., Dunajska c. 119, Ljub ljana, ki jo zastopa 

Odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec d.o.o. iz Ljub-
ljane, zoper nasprotne udeležence: 1. Mercator, d.d., 
Dunajska c. 107, Ljub ljana, 2. Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 
Ljub ljana, ki ga zastopa pooblaščenka Alenka Vogelnik, 
Štefanova ulica 1, Ljub ljana, 3. Republika Slovenija, ki 
jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Šubičeva 2, 
Ljub ljana, 4. IBN-JT d.o.o., Planina 9, Kranj, 5. ŽIBRET 
& ŽIBRET d.o.o., Štefanova ulica 1, Ljub ljana, ki jo 
zastopa Odvetniška pisarna Žibret, d.o.o. iz Ljub ljane, 
6. TERRA AUSTRALIS d.o.o., Resljeva cesta 44, Ljub-
ljana, 7. Boris Ivanovič, Podreber 32, Polhov Gradec, 
ki ga zastopa pooblaščenka Alenka Vogelnik, Štefa-
nova ulica 5, Ljub ljana, 8. Breda Brezovec, Brodarjev 
trg 10, Ljub ljana, 9. Radojka Počivalšek, Jakčeva 32, 
Ljub ljana, ob udeležbi: 1. Marjeta Bratkič, Levstikova 1, 
Ljub ljana, 2. Jože Sečnik, Štefanova ulica 5, Ljub ljana, 
3. Anton Vene, Štefanova ulica 5, Ljub ljana, 4. Goran 
Kanalec, Skapinova 11, Ljub ljana, 5. Mitja Uhan, Štefa-
nova ulica 5, Ljub ljana, 6. Jaka Lucu, Štefanova ulica 5, 
Ljub ljana, 7. Marta Terpin, Štefanova ulica 5, Ljub ljana, 
8. Irena Primc Kožuh, Štefanova ulica 5, Ljub ljana, 
9. Jurij Osole, Štefanova ulica 5, Ljub ljana, 10. Fran-
čiška Novak, Štefanova ulica 5, Ljub ljana, 11. Iva-
na Kozamernik, Rimska cesta 7, Ljub ljana, 12. Marko 
Ušaj, Štefanova ulica 3, Ljub ljana, 13. Jerneja Jambrek 
Varga, Štefanova ulica 3, Ljub ljana, 14. Jurij Gori-
šek, Štefanova ulica 3, Ljub ljana, 15. Radmila Kiurski, 
Štefanova ulica 3, Ljub ljana, 16. Aleksander Valen-
čič, Štefanova ulica 3, Ljub ljana, 17. Peter Škerlavaj, 
Štefanova ulica 3, Ljub ljana, 18. Barbka Krajc Pajor, 
Štefanova ulica 3, Ljub ljana, 19. Stanislav Plut, Gor-
tanova 3, Ljub ljana, 20. Vladimir Leskovec, Štefanova 
ulica 3, Ljub ljana, 21. Janja Pleterski, Jerihova 46, 
Velenje, 22. Monika Osvald, Goriška 17, Šempeter pri 
Gorici, 23. Ernest Pasutto, Podvozna cesta 34, Porto-
rož, 24. Silvestra Modrej, Štefanova ulica 1, Ljub ljana, 
25. Milivoj Čuček, Štefanova ulica 1, Ljub ljana, 26. Bo-
ris Thaler, Štefanova ulica 1, Ljub ljana, 27. Marjeta 
Sreš, Štefanova ulica 1, Ljub ljana, 28. Bojan Lenič, 
Škrilje 97, Ig, 29. Tanja Sibinčič, Brezje 3, Kranjska 
gora, 30. Ala Peče Kolarič, Štefanova ulica 5, Ljub-
ljana, 31. Aleš Sojar, Štefanova ulica 5, Ljub ljana, 
32. Ljuba Primožič Vrhovac, Štefanova ulica 5, Ljub-
ljana, 33. Danica Colja, Štefanova ulica 5, Ljub ljana, 
34. Vojko Kavčič, Štefanova ulica 1, Ljub ljana, 35. Van-
da Mušič Chapman, Župančičeva ulica 18, Ljub ljana, 
36. Zvonko Bregar, Štefanova ulica 5, Ljub ljana, 
37. Aleksandra Berginc Lutman, Štefanova ulica 3, 
Ljub ljana, 38. Staša Zalokar, Celovška cesta 100, Ljub-
ljana, 39. David Šimon, Smrjene 93 d, Škofljica, ki jih 
vse zastopa pooblaščenka Alenka Vogelnik, Štefanova 
ulica 1, Ljub ljana, 40. Javni sklad Republike Slovenije 
za kulturne dejavnosti, Štefanova ulica 5, Ljub ljana, ki 
ga zastopa Silvan Jakin, odvetnik v Ljub ljani, 41. Ma-
tilda Bulc, Cesta brigad 42, Novo mesto, 42. Barbara 
Bulc, Novakova 1, Ljub ljana, 43. Gregor Bulc, Cesta 
brigad 42, Novo mesto, 44. Dušana Findeisen, Štefa-
nova ulica 3, Ljub ljana, 45. Irena Gubanc, Štefanova 
ulica 3, Ljub ljana, 46. Mateja Gaber, Štefanova ulica 3, 
Ljub ljana, 47. Marko Škerlavaj, Štefanova ulica 3, Ljub-
ljana, 48. Uršula Iwaki, Štefanova ulica 3, Ljub ljana, 

Objave sodišč
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49. Jasna Blaha, Štefanova ulica 1, Ljub ljana, 50. Ro-
bert Blaha, Štefanova ulica 1, Ljub ljana, ki jih vse za-
stopa Jure Debevec, odvetnik v Ljub ljani, 51. Alenka 
Vogelnik, Štefanova ulica 1, Ljub ljana, 52. Mladinska 
knjiga Trgovina d.o.o., Slovenska cesta 29, Ljub ljana, 
53. Primož Hauptman, Trubarjeva cesta 81, Ljub ljana, 
54. Maja Šoštarič, Štefanova ulica 1, Ljub ljana, 55. Vi-
ljem Miran Pleterski, Jerihova 46, Velenje, 56. Janja 
Pleterski, Jerihova 46, Velenje, 57. Anja Kuhar, Mal-
gajeva ulica 19, Ljub ljana, 58. Ana Gorišek, Brezje pri 
Grosupljem 100, Grosuplje, 59. Boštjan Kavšek, Brezje 
pri Grosupljem 100, Grosuplje, 60. Bernard Primožič, 
Štefanova ulica 5, Ljub ljana, 61. Banka Slovenije, Slo-
venska cesta 55, Ljub ljana, ki jih vse zastopa Odve-
tniška pisarna Marija Bele Vatovec d.o.o. iz Ljub ljane, 
62. Marko Stupica, Puhtejeva ulica 10, Ljub ljana (vro-
čati na naslov: Štefanova ulica 1, Ljub ljana), 63. Marko 
Filač, Dolenjska cesta 60, Ljub ljana, 64. Naval Spycom 
d.o.o., Tržaška cesta 51A, Ljub ljana, 65. E-Solventa 
d.o.o., Ljub ljanska cesta 4, Ljub ljana, 66. Marko Sa-
fran, Petrovče 60, Petrovče, 67. Tomo Safran, Petrov-
če 60, Petrovče, 68. Zadruga Nebotičnik z.b.o., Stefa-
nova 3, Ljub ljana, Štefanova ulica 3, Ljub ljana, zaradi 
vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiško-
knjižne listine, dne 3. 2. 2015 izdalo sklep o začetku 
postopka vzpostavitve zemljiško knjižne listine: kupo-
prodajne pogodbe št. 36 – 15/1976 z dne 8. 11. 1991 
sklenjene po določilih stanovanjskega zakona med 
prodajalcem Skupnost pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja Slovenije in kupcem Maja Šoštarič, roj. 
10. 3. 1964, stan. Kidričeva 1, Ljub ljana, predmet po-
godbe je 3,5-sobno stanovanje, locirano v 5. nadstro-
pju, označeno s številko 3, v izmeri 102,28 m2 in pripa-
dajočim kletnim prostorom.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski so-
dišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
raj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo 
lastninske pravice v korist udeleženke postopka Maje 
Šoštarič.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 3. 2. 2015

N 170/2011 Os-1524/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni za-
devi predlagateljev: 1. Zdenka Štrukelj Jerala, Po-
dreča 107, 4211 Mavčiče, 2. Marija Pipan, Na 
jami 12, Ljub ljana, 3. Nataša Cirila Bonča, Glinškova 
ploščad 22, Ljub ljana, 4. Marija Ramšak, Zapotok 40g, 
1292 Ig, 5. Perica Čiča, Podutiška cesta 46, Ljub-
ljana, 6. Maja Oblak, Kunaverjeva ulica 2, Ljub ljana, 
7. Branko Franc Oblak, Rožna dolina cesta V/28, Ljub-
ljana 8. SOL Intercontinental pro izvodnaja in trgovina 
d.o.o., Bežigrad 15, Ljub ljana, ki jih zastopa Poslovno 
in finančno svetovanje, Zdravko Fajmut s.p., Dobja 
vas 122, Ravne na Koroškem, zoper nasprotna udele-
ženca: 1. Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub-
ljana, ki jo zastopa odvetniška družba Kozinc in par-
tnerji o.p., d.o.o., 2. Giposs Gradbeno podjetje d.o.o., 
Stegne 27, 1000 Ljub ljana, ob udeležbi: 1. T-2 d.o.o., 
Verovškova ulica 64a, Ljub ljana, ki ga zastopata pred-
sednik poslovodstva Sašo Todorović in prokurist Jurij 
Krč, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve 
zemljiško knjižne listine, dne 26. 2. 2015, izdalo sklep 
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško knjižne listi-
ne kupne pogodbe z dne 20. 12. 1986, sklenjene med 

prodajalko Mirjano Kavčič in kupcema Ireno Lozinšek 
in Dušanom Lozinškom, in sicer za nepremičnino – 
nestanovanjski prostor, v 3. etaži, v izmeri 11,82 m2, 
ident. št. 1740-1390-2, v stavbi na naslovu Vodnikova 
cesta 2, stoječe na parc. št. 1047/6, 1027/2 in 1029/2, 
vse k.o. Spodnja Šiška.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 26. 2. 2015

N 58/2012 Os-1368/15

Okrajno sodišče v Sežani je po okrajni sodnici Ta-
tjani Marušič Kodele, v nepravdni zadevi predlagateljice 
Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, zoper 
nasprotne udeležence: 1. Kraški Zidar d.d. – v stečaju, 
Kolodvorska ulica 1, Sežana, 2. Kljajić Stanija, Ulica 
I. Tankovske brigade 5, 6210 Sežana, 3. Miklavec Klav-
dij, Ulica I. Tankovske brigade 5, 6210 Sežana, 4. Čan-
čar Andja, Vojkova ulica 10, 6210 Sežana, 5. Bratož Mi-
slej Vilma, Kosovelje 1, 6221 Dutovlje, 6. Mislej Roman, 
Podbreg 39, 5272 Podnanos, 7. Brajdih Danila, Ulica 
I. Tankovske brigade 5, 6210 Sežana, 8. Ravbar Lucija, 
Ulica I. Tankovske brigade 5, 6210 Sežana, 9. Pečen-
ko Franc, Ulica I. Tankovske brigade 5, 6210 Sežana, 
10. Pečenko Marija, Ulica I. Tankovske brigade 5, 6210 
Sežana, 11. Šuc Viktor, Ulica I. Tankovske brigade 5, 
6210 Sežana, 12. Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 
6210 Sežana, 13. Pangos Stanko, Ulica Nika Šturma 2, 
6210 Sežana, 14. Race Kristina, Lokev 164/b, 6219 
Lokev, 15. Stopar Andrej, Lokev 15/b, 6219 Lokev, 16. 
Milev Denko, Ulica Ivana Rozmana 7, 6210 Sežana, 
17. Lamovšek Anica, Ulica I. Tankovske brigade 5, 6210 
Sežana, 18. Vidmar Simon, Šmarje pri Sežani 86, 6210 
Sežana, 19. Vidmar Irena, Šmarje pri Sežani 86, 6210 
Sežana, 20. Ćosibegović Dino, Krpanova pot 1, 6210 
Sežana, 21. Šabić Fikreta, Ulica I. Tankovske brigade 5, 
6210 Sežana, 22. Marjanovič Vesna, Orlek 30, 6210 
Sežana, 23. Hunjadi Ljubica, Ulica I. Tankovske briga-
de 5, 6210 Sežana, 24. Štok Silva, Majcni 2, 6210 Seža-
na, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve 
zemljiško knjižne listine dne 27. 12. 2013 izdalo sklep 
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško knjižne listi-
ne: kupne pogodbe št. 05K-1369/47/MR/79, sklenjene 
v Sežani dne 9. 6. 1978 med prodajalcem SGP »Kraški 
zidar« n.sol.o. Sežana, ki ga je zastopal glavni direktor 
Stane Fabjan in kupcem Samoupravna stanovanjska 
skupnost občine Sežana, ki ga je zastopal predsednik 
Mahnič Rado, overjene pri takratnem Občinskem so-
dišču v Sežani dne 16. 6. 1978, opr. št. OV I477/78, 
glede dvosobnega stanovanja št. 44, v izmeri 45,99 m2, 
ki se nahaja v IV. nadstropju na JZ delu stavbe z ID. 
št. 2455-786, na naslovu Ul. I. Tankovske brigade št. 5, 
Sežana.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj nave-
deni nepremičnini, da v enem mesecu od objave oklica 
v Uradnem listu RS, 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 Občine Sežana.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 16. 2. 2015
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

I 2353/2012 Os-1123/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad 
Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljub ljana, proti 
dolžniku Goranu Jovanović, Jamova cesta 72, Ljub ljana 
– dostava, ki ga zastopa zač. zast. mag. Igor Grošelj, 
Cesta 9. avgusta 8/b, Zagorje ob Savi, zaradi izterjave 
nadomestila preživnine, sklenilo:

dolžniku Goranu Jovanoviću, EMŠO: 
0308963500429, se na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi mag. Igor Gro-
šelj, Cesta 9. avgusta 8/b, 1410 Zagorje ob Savi.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 15. 1. 2015

I 1363/2010 Os-1124/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad 
Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljub ljana – 
dostava, proti dolžniku Klemnu Brlek, Tržaška cesta 40, 
Ljub ljana – dostava, ki ga zastopa zač. zast. odv. Boris 
Grobelnik, Dalmatinova 11, Ljub ljana – dostava, zaradi 
izterjave Preživnine, sklenilo:

dolžniku Klemnu Brleku, EMŠO: 1004986500064, 
se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Boris 
Grobelnik, Dalmatinova 11, Ljub ljana.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 15. 1. 2015

Z 69/2014 Os-1190/15

Dolžniku neznanega naslova, nazadnje stanujo-
čega Tomislav Kašnar, Casa de Campo, Villa Golf, 
La Romana, Dominican Republic, je sodišče posta-
vilo začasno zastopnico Jagodo Cujnik, Ljub ljanska 
cesta 76, Domžale, ki bo v tem postopku zastopala 
dolžnika vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec 
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je dolžniku 
postavi skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 27. 1. 2015

VL 14833/2014 Os-1541/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavaro-
valnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljub ljana, ki 
ga zastopa Branka Melinc, Miklošičeva 19, Ljub ljana, 

proti dolžniku Aleksandru Jagodić, Jasenaš 40, Hrvaška, 
zaradi izterjave 1.030,70 EUR, sklenilo:

dolžniku Aleksandru Jagodić, Jasenaš 40, Hrvaška, 
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 začasnega zastopnika se postavi Podjed Luka, 
Slovenska cesta 47, Ljub ljana.

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 16. 2. 2015

VL 180735/2014 Os-1590/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Dom-
plan, d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj, ki ga zastopa 
zak. zast. Vera Zevnik, Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti 
dolžnici Nadji Florjančič, Cankarjeva 1, Tržič, ki jo zasto-
pa začasna zastopnica odv. Renata Godnjov Špik, Ko-
vorska 31, Tržič, zaradi izterjave 225,56 EUR, sklenilo:

dolžnici Nadji Florjančič, Cankarjeva 1, Tržič, se 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna 
zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odv. Renata Go-
dnjov Špik, Kovorska 31, Tržič.

Začasna zastopnica bo zastopala 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 26. 1. 2015

VL 170882/2014 Os-1591/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Janez 
Kikel, Cankarjeva cesta 1, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. 
Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; 
Emil Ogris, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. 
zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, 
Kranj; Petra Valenta, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga za-
stopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova 
cesta 14, Kranj; Marijan Štancar, Šorlijeva ulica 9, Kranj, 
ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Ble-
iweisova cesta 14, Kranj; Anna Šmidt, Sinja Gorica 14, 
Vrhnika, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan 
d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj, Blaž Ropret, Cankar-
jeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik 
Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Irena Ogrin, 
Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera 
Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Olga 
Radič, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. 
Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; 
Iris Šober, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. 
zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, 
Kranj; Vanja Belhar, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga za-
stopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova 
cesta 14, Kranj; Tatjana Brodnik, Cankarjeva cesta 1, 
Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., 
Bleiweisova cesta 14, Kranj; Milan Gregorčič, Cankar-
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jeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik 
Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Zora Blažan, 
Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera 
Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Pe-
ter Uzar, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. 
zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, 
Kranj; Helena Košnik, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga 
zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiwei-
sova cesta 14, Kranj; Franc Meglič, Cankarjeva cesta 1, 
Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., 
Bleiweisova cesta 14, Kranj; Bogomila Koselj, Cankar-
jeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik 
Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Marica Ku-
šenič, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. 
Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; 
Branko Sajovic, Hudo 14, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. 
Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; 
Darja Sitar, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. 
zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, 
Kranj; Marija Globočnik, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga 
zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweiso-
va cesta 14, Kranj; Petra Gligorević, Cankarjeva cesta 1, 
Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., 
Bleiweisova cesta 14, Kranj; Arif Begulić, Cankarjeva 
cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Dom-
plan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Janez Kokalj, 
Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera 
Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Silva 
Vrhovnik, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. 
zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, 
Kranj; Gabrijela Klemenčič, Senično 28, Križe, ki ga za-
stopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova 
cesta 14, Kranj; Matija Vesel, Cankarjeva cesta 1, Tržič, 
ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Ble-
iweisova cesta 14, Kranj; Polona Rus Brišar, Preska 20, 
Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan 
d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Anton Žepič, Cankar-
jeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik 
Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Mojca Žepič, 
Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera 
Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Kristi-
na Dolžan Primožič, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga za-
stopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova 
cesta 14, Kranj; Nevenka Prašnikar, Cankarjeva cesta 1, 
Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., 
Bleiweisova cesta 14, Kranj; Janko Rabič, Cankarjeva 
cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Dom-
plan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; France Komac, 
Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera 
Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Gi-
zela Vrbančič Janša, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga 
zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweiso-
va cesta 14, Kranj; Renata Marin, Cankarjeva cesta 1, 
Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., 
Bleiweisova cesta 14, Kranj; Sanela Janković, Cankar-
jeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik 
Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Jožef Jejčič, 
Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera 
Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Dejan 
Klemenčič, Begunjska cesta 37, Tržič, ki ga zastopa zak. 
zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, 
Kranj; Alojz Petrovič, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga za-
stopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova 
cesta 14, Kranj; Marija Omerović, Cankarjeva cesta 1, 
Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., 
Bleiweisova cesta 14, Kranj; Hazim Omerović, Cankar-
jeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik 
Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Oliver Gru-
bešić, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. 

Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; 
Majda Pivk, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. 
zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, 
Kranj; Sihveta Inajetovič, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki 
ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiwe-
isova cesta 14, Kranj; Šućo Đutović, Cankarjeva cesta 1, 
Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., 
Bleiweisova cesta 14, Kranj; Terezija Marcola, Cankar-
jeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik 
Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Stanislav 
Marcola, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. 
zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, 
Kranj; Slavica Domazet Manojlović, Cankarjeva cesta 1, 
Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., 
Bleiweisova cesta 14, Kranj; Branimir Manojlović, Cankar-
jeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik 
Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Marija Flor-
janič, Cankarjeva ulica 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. 
Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; 
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Po-
ljanska cesta 31, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. Vera 
Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Obči-
na Tržič, Trg svobode 18, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. 
Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; 
BPT naložbe, energetika, nepremičnine d.o.o., Nazor-
jeva ulica 3, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik 
Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; MALI-E-TIKO, 
pro izvodnja elementov za elektroniko in kovinsko opre-
mo, d.o.o., Loka 121, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera 
Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Dru-
štvo invalidov Tržič, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga za-
stopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova 
cesta 14, Kranj; Računovodske storitve, Pavel Barabaš 
s.p., Cankarjeva cesta 001, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. 
Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; 
Domplan Investa d.d. Kranj, Bleiweisova cesta 14, Kranj, 
ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Ble-
iweisova cesta 14, Kranj, proti dolžnici Nadji Florjančič, 
Cankarjeva 1, Tržič, ki jo zastopa začasna zastopnica, 
odv. Renata Godnjov Špik, Kovorska 31, Tržič, zaradi 
izterjave 415,14 EUR, sklenilo:

dolžnici Nadji Florjančič, Cankarjeva 1, Tržič, se 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna 
zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odv. Renata Go-
dnjov Špik, Kovorska 31, Tržič.

Začasna zastopnica bo zastopala 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 26. 1. 2015

P 249/2014 Os-1431/15

Okrožno sodišče v Novem mestu je po strokov-
nem sodelavcu Franciju Krivcu, v pravdni zadevi tože-
čih strank: 1. Franc Bevc, Lutrško selo 15 A, Otočec in 
2. Helena Bevc, Lutrško selo 15 A, Otočec, ki ju oba 
zastopa Odvetniška družba Kotar d.o.o., zoper tože-
ni stranki: 1. Ermin Hilić, zadnji znani naslov Bolkova 
ulica 45, Radomlje, in 2. Mihael Jovan, Krtina 53 C, 
Dob, ki ga zastopa Odvetniška družba Bukovec o.p. 
d.o.o. iz Celja, zaradi ugotovitve neobstoja terjatve, pcto 
81.548,75 EUR in zaradi ugotovitve neobstoja hipoteke, 
pcto 81.548,72 EUR, na podlagi 4. točke drugega od-
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stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku dne 17. 
februarja 2015, sklenilo:

Prvi toženi stranki Ermin Hilić, zadnji znani naslov 
Bolkova ulica 45, Radomlje, se za začasno zastopnico 
postavi odvetnica Vesna Bajec, Glavni trg 10, Novo 
mesto.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 17. 2. 2015

Oklici dedičem

D 750/2014 Os-1189/15

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščin-
ski postopek po pokojnemu Alojziju Percu, sinu Alojza, 
rojenemu 23. 4. 1923, državljanu Republike Slovenije, po-
ročenemu, umrlemu 18. 2. 1997, s stalnim prebivališčem 
Paneče 40, Laško, nazadnje stanujočemu v Kanadi.

Zapustnik je napravil oporoko, s katero je vse svoje 
premoženje v Sloveniji zapustil hčeri Mileni Bizjak. Kot 
nujna dediča pa prideta v poštev še dediča I. dednega 
reda, to je sin Bojan Perc in hči Suzana Perc, slednja ro-
jena 23. 8. 1972, s podatki katerih pa sodišče ne razpo-
laga. Sodišču je znano le, da naj bi oba živela v Kanadi.

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

Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 1. 2015

D 293/2013 Os-1575/15

Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem je v teku za-
puščinski postopek po pokojni Štefaniji Strand, rojeni 
8. 12. 1928, umrli 21. 10. 2013, nazadnje stanujoči Za-
gradec 30, Zagradec.

Zapustnica je lastnica nepremičnin s parc. št. 
*65/0, k.o. 1825 Zagradec, 267/3, k.o. 1825 Zagradec, 
404/2, k.o. 1825 Zagradec, *168/0, k.o. 1825 Zagradec, 
120/0, k.o. 1825 Zagradec, 1629/0, k.o. 1825 Zagradec, 
1570/0, k.o. 1825 Zagradec, 1006/0, k.o. 1829 Veliko 
Globoko, *179/0, k.o. 1829 Veliko Globoko, 1768/3, k.o. 
1830 Ambrus, 1768/4, k.o. 1830 Ambrus.

Sodišče nima podatkov, ali je imel oče zapustnice 
Alojzij Strnad brate in sestre (dediči tretjega dednega 
reda).

Sodišče zato z oklicem poziva vse, ki mislijo, da ima-
jo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se prigla-
sijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Če se po 
preteku enega leta ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče 
odločilo na podlagi oporoke in zakona, glede dedičev tre-
tjega dednega reda po materini strani zapustnice.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 25. 2. 2015

D 145/2013 Os-4255/14

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pokojnem Tišlarič Francu, sinu Franca, roj. 14. 2. 
1956, upokojencu, državljanu Republike Slovenije, na-
zadnje stanujočem v Gorenju 10, umrlem 26. 3. 2013 
ravno tam.

Doslej so se dediščini odpovedali vsi dediči prve-
ga in drugega dednega reda. Dediči tretjega dednega 
reda, to pa so zapustn. strici in tete ter potomci pred 
zapustnikom umrlih zapustn. stricev in tet, pa so sodi-
šču neznani.

Glede na zgoraj navedeno sodišče s tem oklicem 
poziva vse zapustn. strice in tete ter potomce pred zapu-
stnikom umrlih zapustn. stricev in tet (zapustn. bratrance 
in sestrične oziroma njihove potomce), da se v roku ene-
ga leta od objave tega oklica v Uradnem listu Republike 
Slovenije, na spletni strani tukajšnjega sodišča in na 
sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo ter uveljavljajo 
svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka 
bo sodišče zaključilo zapuščinski postopek v skladu 
z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 10. 12. 2014

D 262/2012 Os-1306/15

Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier 
v zapuščinski zadevi po dne 6. 6. 2012 umrlem Srečku 
Smoletu, roj. 23. 6. 1959, nazadnje stan. Pot na Polš-
co 15, Krško, podaje naslednji oklic:

Zakoniti dediči, dediči tretjega dednega reda po po-
kojnem Srečku Smoletu, roj. 23. 6. 1959, nazadnje stan. 
Pot na Polšco 15, Krško, katerih podatkov sodišče nima, 
se pozivajo, da v roku 1 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 5. 2. 2015

IV D 1999/2014 Os-1114/15

V zapuščinski zadevi, opr. št. IV D 1999/2014 po 
pokojni Frančiški Vozel, rojeni 2. 5. 1931, umrli 8. 6. 
2014, nazadnje stanujoči na naslovu Želimlje 19, Že-
limlje, Škofljica, državljanki Republike Slovenije, je na-
slovno sodišče odredilo izdajo oklica.

Zapustnica je pred smrtjo napravila oporoko, ki pa 
je sodišče (še) ni razglasilo, saj razpolaga le s fotokopijo 
te oporoke.

Zapustnica je bila ob smrti vdova. Njeni edini sin 
Navde Pavšek je umrl pred njo, brez potomcev. Imela 
je brata Frančiška Klemen, ki se je dedovanju po za-
pustnici odpovedal. Imela je še brata Antona Klemen, 
sestro Valentino Škrjanc, brata Alojza Klemen, ki so vsi 
že pokojni, ter sestro Gril Jožefo.

Ker sodišče ne razpolaga s podatki, katere osebe 
bi prišle v poštev kot dediči po pokojnih zap. bratih in 
sestri, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču 
v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski, 
na spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS. Po pre-
teku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nada-
ljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 16. 1. 2015

II D 1490/2014 Os-1367/15

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim 
sodiščem v Mariboru, po dne 2. 9. 2014 umrlem Janezu 
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(tudi Ivan) Helbingu, sinu Janeza, roj. 3. 6. 1921, drž. 
RS, samskem, upokojencu, nazadnje stan. Bezena 54, 
Ruše, pride v poštev kot dedinja po zapustniku tudi zap. 
hči Alojzija Veber, neznanega naslova.

Sodišče zato poziva zap. hči Alojzijo Veber ter vse, 
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasi-
jo sodišču v enem letu od objave tega oklica, skladno 
z 206. členom Zakona o dedovanju, in sicer pod opr. št. 
II D 1490/2014.

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

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 2. 2015

D 13/2015 Os-1520/15

Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski 
postopek po pok. Francu Sagadin, roj. 20. 11. 1882, dr-
žavljanu FLRJ, umrlem 8. 1. 1959, nazadnje stanujočem 
Mihovce št. 16.

Ker se ne ve ali je kaj pokojnikovih sorodnikov, ki bi 
bili poklicani k dedovanju, sodišče na podlagi prvega in 
drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), 
s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od 
objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave tega okli-
ca ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče opravilo za-
puščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 25. 2. 2015

D 14/2015 Os-1521/15

Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski 
postopek po pok. Mariji Sagadin, hčeri Janeza, kme-
tovalki, roj. 25. 11. 1885, poročeni, umrli 18. 12. 1957, 
nazadnje stan. Mihovce št. 16.

Ker se ne ve ali je kaj pokojničinih sorodnikov, ki bi 
bili poklicani k dedovanju, sodišče na podlagi prvega in 
drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), 
s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od 
objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave tega okli-
ca ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče opravilo za-
puščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 25. 2. 2015

D 426/2014 Os-4270/14

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 
Alessandru Cancianiju, pok. Antonija, roj. 18. 5. 1947 – 
Trst, ki je umrl v Trstu dne 21. 1. 2013, v zemljiški knjigi 
je vpisan kot Aleksander Canciani, Viale Miramare 263, 
Trst, Italija in kot Alessandro Canciani, Via Potzzo Del 
Mare 1 (pri hiši Napoleon), 34100 Trst, Italija.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih 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 16. 12. 2014

D 202/2014 Os-1347/15

Pred Okrajnim sodiščem v Slovenskih Konjicah je 
v teku zapuščinski postopek po pokojnem Mihaelu Pri-
stovniku, sinu Mihaela Brbreta, rojenem dne 3. 10. 1949, 
državljanu Republike Slovenije, poročenem, nazadnje 
stanujočem Zbelovska gora 147, Loče, umrlem dne 
26. 11. 2014.

Vsi dediči I. dednega reda so se odpovedali de-
diščini, sodišču pa dediči II. oziroma III. dednega reda 
niso znani, zato je potrebno v skladu s prvim odstav-
kom 130. člena Zakona o dedovanju (ZD) izvesti oklic 
v Uradnem listu RS. Sodišče poziva osebe, ki mislijo, da 
imajo pravico do dediščine, da se čim prej, najkasneje 
pa v roku enega leta od objave tega oklica na sodni de-
ski sodišča, spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS 
priglasijo sodišču.

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

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 16. 1. 2015

Oklici pogrešanih

N 62/2014 Os-1604/15

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil na predlog Šte-
fana Laha, Trnovlje pri Celju, Cesta na Ljubečno 10a, 
Celje, uveden nepravdni postopek zaradi razglasitve 
pogrešane Marije Podgoršek, nazadnje stanujoče Trno-
vlje 35, Celje, za mrtvo.

Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem po-
stopku, sodišče poziva pogrešano oziroma vse, ki kaj 
vedo o njenem življenju, da to v roku treh mesecev po 
objavi tega oglasa sporočijo sodišču, sicer bo sodišče 
po preteku tega roka, pogrešano osebo razglasilo za 
mrtvo.

Okrajno sodišče v Celju
dne 6. 3. 2015

N 625/2014 Os-1468/15

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku nepravdni 
postopek zaradi razglasitve pogrešane Marjete Blanča-
ni, Turjak, za mrtvo.

Zadnje poročilo o pogrešani predstavlja pismo 
z dne 22. 8. 1907 in na njegovi podlagi izvedena vknjiž-
ba služnosti stanovanja v zemljiški knjigi. Po tem datu-
mu o pogrešani ni nobenega poročila več.

Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postop-
ku sodišče Marjeto Blačani poziva, da se oglasi, vse, ki 
kaj vedo o njenem življenju pa, da to v treh mesecih od 
objave tega oklica sporočijo Okrajnemu sodišču v Ljub-
ljani. Po poteku tega roka bo sodišče pogrešano raz-
glasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 16. 1. 2015

N 11/2014 Os-1539/15

Okrajno sodišče v Sevnici je s sklepom opr. št. 
N 11/2014 z dne 2. 3. 2015, nasprotnega udeleženca 
Jožefa (Jožeta) Božnarja, roj. 16. 3. 1923 v Škofji Loki, 
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nazadnje stanujočega Slančji Vrh 10, Tržišče, razgla-
silo za pogrešanega od 2. svetovne vojne. Skrbništvo 
za pogrešanega bo opravljal Center za socialno delo 
Sevnica. Sodišče poziva pogrešanega, da se oglasi 
in tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to 
sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica 
z opozorilom, da bo po poteku roka pogrešanega raz-
glasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 2. 3. 2015
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Zavarovalne police preklicujejo

Balažič Martina, Slebingerjev breg 21, Gornja Rad-
gona, zavarovalno polico, št. 70000034306, izdala za-
varovalnica KD Življenje, d.d. gng-335094

EXPERTA d.o.o., Raubarkomanda 1, Postojna, za-
varovalno polico, št. 50500044342, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica, d.d. gnj-335087

GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ul. 39, 
2000 Maribor kot izdajatelj naslednje dokumente, in si-
cer zeleno karto SLO-10/00139188, SLO-10/00139189, 
SLO-10/00139190, SLO-10/00139191, 
SLO-10/00139192, SLO-10/00139193. Ob-1682/15

Spričevala preklicujejo

Bektaševič Merima, Svetinova 8B, Jesenice, letno 
spričevalo Osnovne šole Prežihovega Voranca Jeseni-
ce, izdano leta 76/77, izdano na ime Tufek. gnl-335085

Šoštarič Ajda, V Zatišju 14, Bresternica, diplo-
mo, Univerze v Ljub ljani, št. 5615, izdana leta 2005. 
gng-335090

Drugo preklicujejo

ALFA EXTRA d.o.o. Kozina, Tublje pri Hrpeljah 10, 
Kozina, dovolilnice, št. 4577, 4582, 4594, oznaka drža-
ve 070, BiH. gnd-335093

Debenjak Albin Mihael, Ul. bratov Vošnjakov 10, Ce-
lje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500036859000, 
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnz-335096

Franjo Marina, Vrhovnikova ulica 7, Ljub ljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 31120262, izdala Fakulteta za 
farmacijo, Ljub ljana. gno-335082

Ganza Andrej, Dunajska 419, Ljub ljana - Črnuče, 
potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne usposoblje-
nosti za odgovorno osebo, št. 801988, izdalo Ministrstvo 
za infrastrukturo in prostor, leto izdaje 2012. gnr-335083

Janez Let d.o.o., Ulica Juša Kozaka 1, Ljub ljana, 
spričevalo o plovnosti, št. 959, Piper PA-34-200, serijska 
št. zrakoplova 34/7250186. gnh-335089

Koželj Urška, Škoflekova ul. 8, Vojnik, študent-
sko izkaznico, št. 22090031, izdala Fakulteta za šport. 
gny-335097

O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, 
licenco št. GE000421/02279/010, za vozilo mercedes, 
reg. št. LJ AC 422. gnv-335100

Preklici

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

Palavrič Mirza, Žabjek 25, Trbovlje, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500027429000, izdajatelj Cetis 
Celje, d.d. gnb-335095

Pavlič Metka, Pameče 180, Slovenj Gradec, digital-
no tahografsko kartico, št. 1070500035270000, izdaja-
telj Cetis Celje, d.d. gni-335088

Portić Dominika, Skorno 42, Šmartno ob Paki, štu-
dentsko izkaznico, št. F0003458, izdala Univerza Ljub-
ljana, Filozofska fakulteta. gnj-335091

PROFA TRANSPORT, d.o.o., Celjska cesta 47, Ro-
gatec, licenco šr. GE000478/06594/002, za vozilo DAF, 
reg. št. MB AE 300. gnw-335099

Sefič David, Jermanka 4, Bled, licenco za vozilo 
013183/001, reg. št. KR HZ-480. gnm-335084

Subotič Božidar, Raičeva ulica 43/a, Ljub ljana, član-
sko izkaznico o uporabi slovenskega znakovnega jezika, 
št. 0752, izdal Center za socialno delo, OE Bežigrad. 
gne-335092

Tomažin Vito, Dolenji Lazi 27, Ribnica, študent-
sko izkaznico, št. 63100291, izdala Univerza Ljub ljana. 
gnx-335098

Vrejzović Samir, Tacenska cesta 9, Ljub ljana - Šent-
vid, certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji za voznika 
v cestnem prometu, izdala Agencija za promet 14. 2. 
2008. gnk-335086
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