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Št. 430-1272/2015/6 Ob-1113/16

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 96/15 – ZJF1617) 
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 
3/13), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve

javni razpis
za izvedbo projekta »Obeležitev Svetovnega  

dneva beguncev«, št. 430-1272/2015
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republi-

ka Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 
ulica 2, 1501 Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je priprava dogodka, s ka-

terim bo primerno obeležen Svetovni dan beguncev, ki 
se obeležuje 20. 6., na katerem lahko aktivno, vzajemno 
in vključujoče sodelujejo osebe z mednarodno zaščito (v 
nadaljevanju: OMZ), prosilci za mednarodno zaščito (v 
nadaljevanju: prosilci) in predstavniki družbe sprejema, 
ter izvedba spremljajočih aktivnosti v tednu pred Svetov-
nim dnevom beguncev z namenom osvestiti prebivalce 
Republike Slovenije o splošni begunski problematiki 
s poudarkom na težavah, s katerimi se srečujejo prosilci 
in OMZ pri vključevanju v okolje.

Predmet javnega razpisa obsega izvajanje dveh 
vsebinskih sklopov, in sicer:

– vsebinski sklop 1: Izvedba aktivnosti namenjenih 
osveščanju širše populacije o splošni begunski proble-
matiki,

– vsebinski sklop 2: Izvedba javnega dogodka na-
menjenega obeležitvi Svetovnega dneva beguncev.

Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa 
v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posame-
znega dela predmeta javnega razpisa – posameznega 
vsebinskega sklopa.

Projekt se bo izvajal od podpisa pogodbe do porabe 
sredstev, namenjenih izvajanju projekta, oziroma najka-
sneje do 30. 7. 2018.

Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan 
v razpisni dokumentaciji.

3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:

– so registrirane za opravljanje dejavnosti, pri 
pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS,

ali
imajo status mednarodne organizacije in si priza-

devajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem 
projektu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za 
azil, migracije in vključevanje,

– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma 
izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega no-
benega transakcijskega računa,

– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov za-
koniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi na-
slednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 
zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, 
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslova-
njem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija 
na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje po-
slovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovolje-
no dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, 
dajanje podkupnine.

– Projekt mora imeti realne in jasno postavljene 
cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz 
potreb uporabnikov in naročnika.

– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z in-
teresi in cilji projekta.

– Vsebina projekta mora biti skladna s predmetom 
javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.

– Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in 
finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumen-
tacijo.

– Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani 
naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih 
projektov.

– Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na 
nacionalni ravni.

– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje 
projekta po načelu nepridobitnosti.

V primeru, da prijavitelj oziroma njegova vloga ne 
izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se 
vloga izloči.

4. Merila za izbor projekta
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje 

javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih. 
V primeru, da vsebina projekta v posamezni vlogi ni 
skladna s predmetom javnega razpisa, se vloga izloči.

Ocenjuje se vsebina projekta po spodaj navedenih 
merilih. Največje možno število prejetih točk po merilih 
je 66.

Merila
Največje možno 
število prejetih 

točk
1. Aktivnosti in metoda dela 
v letu 2016 so v projektu jasno 
opredeljene

7

2. Aktivnosti in metoda dela 
v letu 2017 so v projektu jasno 
opredeljene

5

Javni razpisi
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Merila
Največje možno 
število prejetih 

točk
3. Aktivnosti in metoda dela 
v letu 2018 so v projektu jasno 
opredeljene

5

4. Prijavitelj je predvidel aktivno 
sodelovanje osebe z begunsko 
izkušnjo 

5

5. Primernost lokacije izvedbe 
obeležitve Svetovnega dneva 
beguncev v letu 2016

7

6. Dejavnosti ob obeležitvi 
Svetovnega dneva beguncev so 
raznolike

10

7. Dejavnosti ob obeležitvi 
Svetovnega dneva beguncev so 
vključujoče

10

8. Dejavnosti osveščanja širše 
populacije so raznolike

7

9. Dejavnosti osveščanja širše 
populacije so različne

5

10. Obseg spremljevalnih oziroma 
krovnih aktivnosti 

5

Največje možno skupno število 
prejetih točk

66

Pri vsakem merilu vloga prejme od 0 do 5, 7 ozi-
roma 10 točk. Vloge morajo pri merilu št. 5 doseči vsaj 
1 točko, v nasprotnem primeru, se vloga, ki pri merilu 
doseže 0 točk, izloči.

Izbran bo en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo dosegel 
največje število točk, pri čemer mora vloga za projekt po 
merilih prejeti najmanj 23 točk, v nasprotnem primeru 
se vloga izloči.

Projekti bodo ocenjeni skladno z navedenimi krite-
riji ob primerjavi istovrstnih projektov in ob upoštevanju 
specifičnosti posameznih projektov.

V primeru, da bosta dva ali bo več prijaviteljev po 
zgoraj navedenih merilih doseglo enako število točk, 
se izbere prijavitelja, ki ima v zadnjih 3 letih od datuma 
objave predmetnega javnega razpisa v Uradnem listu 
Republike Slovenije največ preteklih delovnih izkušenj 
s področja izvajanja vsebinsko različnih projektov name-
njenih prosilcem, državljanom tretjih držav in/ali tujcem.

Podroben opis meril je podan v razpisani doku-
mentaciji.

5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago 
za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis 
znaša 80.000,00 EUR za izvajanje v obdobju od podpi-
sa pogodbe do porabe sredstev, namenjenih izvajanju 
projekta, oziroma najkasneje do 30. 7. 2018.

Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sred-
stev, ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti 
projekta za izpolnitev ciljev projekta. Sredstva za iz-
vajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena 
s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje v višini 
75 % upravičenih stroškov (kar znaša 60.000,00 EUR) 
in sredstev proračuna Republike Slovenije – slovenske 
udeležbe v višini 25 % upravičenih stroškov (kar znaša 
20.000,00 EUR).

6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prej-

me do dne 24. 2. 2016, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po 

pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna 
pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljub ljana.

7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo 
bo predvidoma 25. 2. 2016.

8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta ozi-
roma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od 
dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja 
bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka za predlo-
žitev vlog.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na interne-

tnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji 
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«.

Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna 
pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopol-
nitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na interne-
tnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji 
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila« ter 
preko Uradnega lista RS.

Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do 
izteka roka za oddajo vloge, na navedenem interne-
tnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih 
dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije 
ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne 
vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali 
npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.

10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo doda-

tna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lah-
ko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: 
sjnn.mnz@gov.si ali po faksu na številko: 01/428-57-91, 
s pripisom: »Dodatne informacije – Javni razpis za iz-
vedbo projekta »obeležitev svetovnega dneva begun-
cev«, št. 430-1272/2015«.

Naročnik bo odgovore objavil na internetnem na-
slovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni 
»O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer 
najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod 
pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna po-
jasnila najkasneje do dne 5. 2. 2016.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 430-1371/2015/18 Ob-1112/16

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor pro-
jekta oziroma izid javnega razpisa, št. 430-1371/2015, 
za izvedbo projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – 
namestitve v varnem prostoru za leti 2016 in 2017, 
št. 430-1371/2015, objavljenega v Uradnem listu RS, 
št. 81/15, pod št. objave Ob-3306/15, z dne 30. 10. 
2015, in na spletni strani Ministrstva za notranje za-
deve.

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika 
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvedba projekta Oskr-

ba žrtev trgovine z ljudmi – namestitve v varnem prosto-
ru za leti 2016 in 2017.

Podroben opis predmeta javnega razpisa je bil po-
dan v razpisni dokumentaciji.

3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vre-
dnost izbranega projekta: za izvajanje projekta po pred-
metnem javnem razpisu je izbrana vloga prijavitelja 
Slovenska Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljub ljana, 
v okvirni višini 80.000,00 EUR.

4. Vir sredstev, iz katerih se projekt financira: sred-
stva za izvedbo predmetnega projekta so zagotovljena 
iz sredstev proračuna RS.

Ministrstvo za notranje zadeve
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Št. 6100-20/4-2016-1 Ob-1123/16

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega inte-
resa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), 
Pravilnika o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva 
(Uradni list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu RS 
za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta 
o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji 
poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
z dne 17. 12. 2014 (www.jskd.si), Javni sklad RS za kul-
turne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD) objavlja

javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področju 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 
2016 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne 

dejavnosti  
(v nadaljevanju: razpis, oznaka PR 2016)

Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kultur-
ne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljub ljana.

1. Predmet razpisa in področja dejavnosti
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kultur-

nih društev in njihovih zvez (v nadaljevanju: projekti), ki 
bodo izvedeni kot:

– prireditve (koncerti, predstave, razstave, projek-
cije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih 
področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna 
društva in skupine na neprofiten način in so v interesu 
širše družbene skupnosti;

– izobraževanja in strokovna usposabljanja za po-
trebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;

– založniški in AV (avdiovizualni) projekti;
– organizacijski projekti za krovne organizacije na 

nacionalnem nivoju, ki delujejo na razpisnem področju.
Področja dejavnosti so: zborovska, inštrumentalna 

(pihalni, tamburaški in mandolinski, simfonični, godalni 
in harmonikarski orkestri), gledališka in lutkovna, folklor-
na, filmska, plesna, likovna, literarna ter intermedijska 
dejavnost (novi mediji, IK tehnologija). Ločeno področje 
je tudi mažoretna dejavnost, ki je namenjena le krovnim 
organizacijam na nacionalnem nivoju. Pri prijavi pro-
jekta, ki vključuje različne dejavnosti, se mora predla-
gatelj odločiti za nosilno dejavnost. Na obrazcu mora 
označiti samo to (eno) dejavnost. Vlogo bo obravnavala 
komisija, pristojna za dejavnost, ki jo je označil predla-
gatelj. Vloge krovnih organizacij na nacionalnem nivoju 
obravnava posebna komisija, ne glede na prijavljeno 
dejavnost.

2. Cilji razpisa
Cilji razpisa so:
– dvig ustvarjalnosti;
– razvoj kakovostnih projektov, ki so pomembni za 

splošni kulturni razvoj in promocijo v Sloveniji in tujini;
– raznoliki kulturni dogodki in dostopnost kulturnih 

vsebin;
– razvoj kakovostnih programov kulturne vzgoje.
3. Okvirna vrednost razpisa
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sred-

stev za predmet razpisa znaša 332.860,00 evrov, 
od tega predvidoma 57.200,00 evrov za zborovsko, 
27.800,00 evrov za inštrumentalno (pihalni, tambura-
ški in mandolinski, simfonični, godalni in harmonikarski 
orkestri), 46.700,00 evrov za gledališko in lutkovno, 
27.800,00 evrov za folklorno, 12.800,00 evrov za film-
sko, 25.200,00 evrov za plesno, 28.300,00 evrov za 
likovno, 12.900,00 evrov za literarno ter 21.000,00 evrov 
za intermedijsko dejavnost. Predvidoma 73.160,00 
evrov bo namenjeno sofinanciranju projektov krovnih 

zvez društev na nacionalnem nivoju v Republiki Sloveniji 
ali v zamejstvu.

JSKD bo razdelil najmanj 90 % razpisanih sredstev.
Višina okvirno razpisanih sredstev se lahko spremi-

nja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim 
rebalansom proračuna RS.

4. Roki razpisa: razpis začne teči 22. 1. 2016. Za-
ključi se 22. 2. 2016.

5. Pomen izrazov
Upravičene osebe (predlagatelj projekta) po tem 

razpisu so kulturna društva in njihove zveze s statusom 
pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki delujejo na podro-
čju razpisa in izpolnjujejo razpisne pogoje; za kulturno 
delovanje Slovencev, ki živijo v zamejstvu, pa ustrezne 
krovne organizacije v kulturi, ki izpolnjujejo razpisne 
pogoje.

Projekt je zaokrožena vsebinska enota, ki je v celoti 
in v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, likovna 
kolonija s sklepno razstavo, plesna predstava, publika-
cija, izobraževanje, kulturni dogodek).

6. Pogoji razpisa
Vloge na razpis lahko predložijo upravičene osebe, 

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so kulturna društva ali njihove zveze, registrira-

ne kot pravne osebe v RS, ki izvajajo kulturne projekte 
s področja tega razpisa ali krovne organizacije sloven-
skih kulturnih društev in skupin iz zamejstva, ki izvajajo 
kulturne projekte s področja tega razpisa (to dokažejo 
z ustreznim potrdilom države, kjer delujejo), ki delujejo 
na razpisnem področju trajneje, vsaj eno leto pred za-
četkom razpisa (datum ugotavlja JSKD v registru AJ-
PES);

– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov 
in programskih enot javnosti in medijem (to dokažejo 
s podpisano izjavo predlagatelja);

– niso bile izbrane v sofinanciranje v okviru javne-
ga dvoletnega programskega razpisa za izbor kultur-
nih programov vrhunskih skupin, ki jih v letih 2015 in 
2016 sofinancira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
(VPR-2015/2016);

– so v primeru, da so bile v letu 2015 pogodbena 
stranka JSKD, izpolnile vse svoje obveznosti do JSKD 
(to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja);

– so v primeru, da so bile v letu 2015 pogodbe-
na stranka sofinancerjev kulturnih programov iz javnih 
sredstev, izpolnile vse pogodbene obveznosti do njih (to 
dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja);

– v primeru, da prijavi organizacijo istega projekta 
več predlagateljev, se v sofinanciranje sprejme največ 
ena vloga, in sicer tista, ki v postopku ocenjevanja prej-
me višje število točk.

7. Splošni kriteriji razpisa
Upravičena oseba – predlagatelj posameznega 

projekta ustreza splošnim kriterijem, če:
– ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega 

programa v okviru dejavnosti, na katero prijavlja projekt 
(v preteklem letu je poleg redne dejavnosti samostojno 
pripravil in izvedel vsaj en dodatni projekt);

– je v zadnjih treh letih sodeloval na strokovno 
spremljanih regijskih ali državnih prireditvah v okviru 
dejavnosti, na katero prijavlja projekt, če je predlagatelj 
društvo. Izjema so društva, ki se prijavljajo na dejavno-
sti, kjer strokovno spremljanih prireditev na regijskem in 
državnem nivoju ni;

– je v zadnjih treh letih izvedel vsaj tri večje orga-
nizacijske projekte, če je predlagatelj zveza kulturnih 
društev;

– je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru 
in/ali v mednarodni javnosti.
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Predlagani projekt ustreza splošnim kriterijem tega 
razpisa, če:

– sodi na področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
– ne spada na druga področja, kot so šolstvo, mu-

zealstvo, šport, znanost, gospodarstvo, domoznanstvo, 
domača in umetna obrt ipd.;

– sodi na področje izbrane kulturne dejavnosti (na-
vedene v drugem odstavku 1. točke razpisa);

– je zaokrožen, aktualen, ustvarjalen in inovativen ter 
ima jasno in kvalitetno vsebinsko in oblikovno zasnovo;

– ni komercialen; člani izvajalske skupine za izved-
bo ne prejemajo plačila;

– ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki 
= odhodki);

– ima realno finančno konstrukcijo;
– je izvedljiv glede na razpoložljive vire;
– zaprošeni znesek sofinanciranja ni manjši od 

10 % in ni večji od 50 % vseh predvidenih stroškov;
– zaprošeni znesek sofinanciranja ni nižji od 250,00 

evrov in ni višji od 3.500,00 evrov;
– bo v celoti izveden v letu 2016.
Predlagani projekt ne ustreza splošnim kriterijem 

tega razpisa, če je:
– osnovno delovanje kulturnega društva;
– po zahtevnosti presega izvajalske zmožno-

sti predlagatelja;
– izobraževanje, ki ga ne izvajajo ustrezno uspo-

sobljeni mentorji;
– jubilejna slavnost ali razstava;
– novoletna ali božična prireditev;
– prireditev ob krajevnem ali državnem prazniku;
– program na prireditvi, ki ima pretežno zabavno 

družabni značaj, turistični ali narodnozabavni prireditvi 
ali veselici;

– gostovanje po Sloveniji ali v tujini;
– promocija projekta ali društva (koledarji, razgle-

dnice, jubilejni zborniki);
– izdaja nosilcev zvoka ali slike ali postavitev in 

oblikovanje spletne strani;
– publikacija, ki ni povezana z delovanjem kulturnih 

društev in njihovih zvez;
– samostojna razstava posameznega ustvarjalca, 

pregledna letna razstava društva, ex-tempore, likovno 
srečanje ali natečaj (z denarnimi nagradami in odkupi), 
likovna kolonija (če morajo udeleženci prepustiti dela 
organizatorju);

– samostojna knjiga posameznega ustvarjalca, šol-
sko glasilo, literarni časopis ali revija, ki nima izdane vsaj 
ene številke, literarni natečaj;

– založniški projekt na literarni dejavnosti, ki nima 
leposlovne vsebine;

– založniški projekt, ki ne bo izveden v skladu z do-
ločili Zakona o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub) 
(Uradni list RS, št. 69/06 in nadaljnji);

– projekt mažoretne ali twirling dejavnosti, če predla-
gatelj ni krovna organizacija na nacionalnem nivoju;

– ponovna izvedba v preteklih letih sofinanciranih 
projektov.

Ne glede na določila tretjega odstavka tega člena 
sklad lahko sofinancira:

– jubilejno slavnost ali razstavo, ki vsebuje po-
membne novosti v pristopu in programu prireditve ali 
gre za zelo pomembno obletnico;

– gostovanje po Sloveniji ali v tujini, če je bistvene-
ga pomena za slovensko ljubiteljsko kulturno dejavnost;

– jubilejni zbornik, v primeru, da je predlagatelj 
krovna organizacija na nacionalnem nivoju;

– izdajo nosilcev zvoka ali slike ter postavitev in 
oblikovanje spletne strani, če gre za vrhunske zasedbe 

z izvirnim programom, ki zagotavlja promocijo kvalitetne 
slovenske ustvarjalnosti v mednarodnem prostoru.

8. Vsebinski kriteriji razpisa
Projekti bodo ocenjeni na podlagi vsebinskih krite-

rijev glede na:
a) obseg in učinke realizacije projektov predlagate-

lja na področju izbrane dejavnosti v preteklih treh letih 
– do 25 točk:

– produkcija in postprodukcija predlagatelja/dosežki 
društev na strokovno spremljanih preglednih prireditvah 
oziroma večji organizacijski projekti zvez kulturnih dru-
štev (do 20 točk);

– odmevnost v medijih in strokovni javnosti (do 
3 točke);

– status društva v javnem interesu na področju 
kulture (0/2 točki).

b) zasnovo in izvedbo predlaganega projekta – do 
55 točk:

– kakovost avtorskega pristopa/tematska izvirnost 
in vsebinska tehtnost/aktualnost (do 40 točk);

– reference strokovnega vodstva projekta (do 
15 točk).

c) pomen in vpliv projekta na razvoj dejavnosti – do 
20 točk:

– spodbujanje splošnega kulturnega razvoja/dvig 
kakovosti društvene ustvarjalnosti (do 20 točk).

Kriteriji za ocenjevanje prijavljenih projektov so del 
besedila razpisa in niso objavljeni posebej.

9. Uporaba kriterijev: projekte bodo presojale stro-
kovno programske komisije za posamezna področja 
dejavnosti na podlagi podatkov iz vlog. Za sofinancira-
nje bodo predlagale tiste projekte, ki bodo v postopku 
ocenjevanja v celoti izpolnjevali splošne kriterije razpisa 
in bodo na podlagi vsebinskih kriterijev uvrščeni višje.

10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-
ljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v pro-
računskem letu 2016.

11. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa je dostopna na domači stra-

ni JSKD www.jskd.si in obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki), A1 (podatki 

o preteklem delovanju predlagatelja), B (podatki o projek-
tu), B1 (utemeljitev ciljev in učinkov projekta), I (izjava).

12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski 

obliki na: https://razpisi.jskd.si ter v tiskani obliki posla-
na na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 
Štefanova 5, p.p. 1699, 1000 Ljub ljana, do 22. 2. 2016 
oziroma najpozneje ta dan oddana osebno na sedežu 
JSKD ali na pošti kot priporočena pošiljka. Za datum od-
daje vloge se šteje datum na pošti oddane priporočene 
pošiljke oziroma datum vročitve tiskane vloge na sedežu 
JSKD. Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi 
v tiskani obliki, se šteje kot neoddana.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja 
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno 
označena po predlogi.

Posamezni predlagatelj lahko na razpis predloži 
skupaj največ dve vlogi za posamezno področje de-
javnosti (glasbena, gledališka …), razen če je predla-
gatelj zveza kulturnih društev ali krovna organizacija 
slovenskih kulturnih društev in skupin iz zamejstva, ki 
lahko predloži največ pet vlog za posamezno področje 
dejavnosti. Če bodo predlagatelji vložili večje število 
vlog od predpisanih, bo komisija obravnavala tiste, ki jih 
je predlagatelj prej elektronsko oddal, preostale vloge 
bodo zavržene s sklepom.
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Posamezni predlagatelj mora predložiti vsako vlo-
go v ločenem ovitku. Vsaka od predloženih vlog mora 
ustrezati pogojem popolne vloge.

13. Popolne vloge
Vloga na razpis je popolna, če:
– je predložena na prijavnih obrazcih razpisa PR 

2016;
– je izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje vse predpisane obrazce: A (splošni po-

datki), A1 (podatki o preteklem delovanju predlagatelja), 
B (podatki o projektu), B1 (utemeljitev ciljev in učinkov 
projekta), I (izjava);

– vsebuje vse zahtevane podatke;
– vsebuje obvezne priloge (obvezna priloga je za-

dnja izdana številka literarnega časopisa v primeru pri-
jave izdaje le tega);

– je na ustreznem mestu podpisana in žigosana.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo 

pozvani, da v vloge dopolnijo v roku 5 dni od prejetja 
poziva k dopolnitvi.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj 
vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po 
določilih prvega odstavka 12. točke razpisa. Rok oddaje 
se ugotavlja iz poštnega žiga.

Izpolnjevanje pogojev razpisa PR 2016 ugotavlja 
pristojni uslužbenec za vodenje postopka.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih 
ni vložila upravičena oseba, in nepopolne vloge, ki kljub 
pozivu niso bile pravočasno in v celoti dopolnjene, bodo za-
vržene. Prav tako bodo zavržene vloge, za katere bi se iz-
kazalo, da je predlagatelj v njih navajal neresnične podatke.

14. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in vse-

binskih pojasnil sta: Urška Bittner Pipan, urska.bit-
tner@jskd.si, 01/24-10-502, Matej Maček, matej.ma-
cek@jskd.si, 01/24-10-518.

Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo 
in petek, od 9. do 11. ure.

15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis PR 2016 

bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega razpi-
sa in javnega poziva ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.

JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal 
praviloma v 30 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne 
komisije.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

 Ob-1124/16

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega inte-
resa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), 
Pravilnika o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva 
(Uradni list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu RS 
za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta 
o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji 
poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, 
z dne 17. 12. 2014 (www.jskd.si) Javni sklad RS za kul-
turne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD) objavlja

javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področju različnih 

manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev 
v RS, ki jih bo v letu 2016 sofinanciral Javni sklad 

RS za kulturne dejavnosti  
(v nadaljevanju: razpis, oznaka Etn 2016)

Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kultur-
ne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljub ljana.

1. Predmet razpisa in področja dejavnosti: predmet 
razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov kulturnih 
organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava 
na področju manjšinskih etničnih skupnosti in priseljen-
cev v RS ter kulturnih projektov ustvarjalcev pripadni-
kov manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS 
s statusom samozaposlenih v kulturi (v nadaljevanju: 
projekti). Sofinanciranje projektov italijanske, madžarske 
in romske narodne skupnosti ni predmet razpisa, kajti 
njim so namenjeni posebni razpisi in pozivi Ministrstva 
za kulturo. Izjema so projekti italijanske in madžarske 
narodne skupnosti, katerih predlagatelji delujejo izven 
narodnostno mešanega območja in do sredstev iz teh 
razpisov niso upravičeni.

2. Cilji razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje kakovostne kulturne ustvarjalnosti pri-

padnikov manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev;
– ohranjanje kulturne identitete pripadnikov manj-

šinskih etničnih skupnosti in priseljencev skladno z izra-
ženimi kulturnimi potrebami;

– podpiranje kakovostnih projektov, ki so pomemb-
ni za kulturni razvoj manjšinskih etničnih skupnosti in 
priseljencev;

– povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov in po-
večanje dostopnosti kulturnih vsebin;

– predstavljanje kulture manjšinskih etničnih sku-
pnosti in priseljencev širšemu okolju;

– vključevanje ustvarjalnosti manjšinskih etničnih 
skupnosti v slovenski kulturni prostor;

– razvijanje kakovostnih programov kulturne vzgoje 
na področju manjšinskih etničnih skupnosti in priseljen-
cev.

3. Področje razpisa
Področje razpisa je kakovostna kulturna dejavnost 

manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Republi-
ki Sloveniji, ki se izvaja na nepridobiten način in je v inte-
resu širše družbene skupnosti. Ožja področja: glasbena, 
gledališka, folklorna, filmska, plesna, likovna in literarna 
dejavnost ter dejavnosti, ki vključujejo več navedenih 
področij ljubiteljskega kulturnega delovanja hkrati.

Kulturna dejavnost po posameznih področjih ob-
sega zlasti:

– premierno produkcijo koncertov, gledaliških in ple-
snih predstav, samostojnih in skupinskih filmskih, literar-
nih, likovnih in večzvrstnih projektov;

– mednarodna sodelovanja;
– izdajo rednih in posebnih publikacij, prve izdaje 

nosilcev zvoka in slike, izdaje literarnih zbornikov in 
druge oblike založništva iz področja kulture za potrebe 
manjšinskih etničnih skupnosti;

– dejavnosti, namenjene kulturni vzgoji.
4. Okvirna vrednost razpisa
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev 

za predmet razpisa znaša 157.600,00 evrov.
Višina okvirno razpisanih sredstev se lahko spremi-

nja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim 
rebalansom proračuna RS.

5. Roki razpisa: razpis začne teči 22. 1. 2016. Za-
ključi se 22. 2. 2016.

6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna dru-

štva in njihove zveze, zasebni zavodi in druge nevladne 
organizacije s statusom pravne osebe zasebnega pra-
va ter ustvarjalci z veljavnim statusom samozaposlenih 
v kulturi, ki delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo 
razpisne pogoje.

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v ce-
loti in v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, li-
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kovna kolonija s sklepno razstavo, plesna predstava, 
publikacija, izobraževanje, kulturni dogodek).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se v finančni 
strukturi projekta skupne vrednosti predvidenih odhod-
kov ujemajo s prihodki (odhodki = prihodki).

7. Pogoji razpisa
Vloge na razpis lahko predložijo upravičene osebe, 

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so kulturna društva, zasebni zavodi in druge ne-

vladne organizacije, registrirani za opravljanje kultur-
no-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih 
dobrin v Sloveniji, ali ustvarjalci s statusom samozapo-
slenih v kulturi, ki delujejo trajneje, vsaj eno leto pred 
začetkom razpisa, na razpisnem področju (datum se 
ugotavlja v registru AJPES);

– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov 
in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo 
s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora 
omogočil javno dostopnost;

– niso bile izbrane v sofinanciranje v okviru javne-
ga dvoletnega programskega razpisa za izbor kultur-
nih programov vrhunskih skupin, ki jih v letih 2015 in 
2016 sofinancira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
(VPR-2015/2016);

– so izpolnili vse pogodbene obveznosti do sofinan-
cerjev kulturnih programov iz javnih sredstev v preteklih 
letih (to dokažejo s podpisano izjavo);

– ne prijavljajo projekta, ki je že sofinanciran iz dr-
žavnega proračuna, namenjenega kulturi (to dokažejo 
s podpisano izjavo);

– v primeru, da prijavi organizacijo istega projekta 
več predlagateljev, se v sofinanciranje sprejme največ 
ena vloga in sicer tista, ki v postopku ocenjevanja prej-
me višje število točk

8. Splošni kriteriji razpisa
Predlagatelj posameznega projekta ustreza splo-

šnim kriterijem, če:
– izvaja programe, ki omogočajo ohranitev kulturne 

identitete manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev 
skladno z izraženimi kulturnimi potrebami;

– izvaja programe, namenjene kulturnim ustvar-
jalcem, pripadnikom manjšinskih etničnih skupnosti in 
priseljencev;

– izvaja programe, ki predstavljajo manjšinske 
etnične skupnosti in priseljence širšemu okolju.

Predlagani projekt ustreza splošnim kriterijem tega 
razpisa, če:

– sodi na področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 
ustvarjalcev manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev;

– omogoča ohranitev kulturne identitete manjšin-
skih etničnih skupnosti in priseljencev skladno z izraže-
nimi kulturnimi potrebami;

– predstavlja manjšinske etnične skupnosti in prise-
ljence širšemu okolju;

– resorno ne spada na druga področja, kot so šol-
stvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.;

– zaprošeni znesek sofinanciranja ni nižji od 10 % in 
ni večji od 80 % vseh predvidenih stroškov;

– zaprošeni znesek sofinanciranja ni nižji od 250,00 
evrov in ni višji od 3.500,00 evrov;

– bo v celoti izveden v letu 2016;
– ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki 

= odhodki);
– ima realno finančno konstrukcijo (je izvedljiv gle-

de na razpoložljive vire ...);
– ni komercialen; člani izvajalske skupine za izved-

bo ne prejemajo plačila;
– je nov ter hkrati vsebinsko in organizacijsko zao-

krožen (ponovne izvedbe v preteklih letih sofinanciranih 
projektov niso predmet razpisa);

Predlagani projekt ne ustreza splošnim kriterijem 
tega razpisa, če gre za:

– osnovno dejavnost predlagatelja (vaje ali dru-
ga redna letna srečanja brez vsebinskih poudarkov 
niso predmet razpisa);

– vzdrževanje že obstoječe spletne strani;
– izobraževanje z gostujočimi strokovnjaki, ki jih 

pripravlja društvo zgolj za svoje člane (podpira se pri-
prave izobraževanj z gostujočimi strokovnjaki, če se ta 
organizirajo za več društev hkrati);

– pripravo srečanj folklornih, gledaliških in drugih 
skupin, srečanj literatov, likovnikov ipd., ki v projekt ne 
vključujejo tudi strokovnega pogovora poznavalca do-
ločnega področja z vodji skupin in pisne ocene;

– gostovanje skupin in posameznikov zunaj matice;
– samostojno izdajo posameznega avtorja v okviru 

literarne dejavnosti (sofinancira se izdaje kakovostnih 
leposlovnih zbornikov);

– izdajo časopisa, ki nima izdane vsaj ene številke;
– druženje ob športu in zabavi;
– tekmovanje z izplačevanjem nagrad;
– založniški projekt, ki ne bo izveden v skladu z do-

ločili Zakona o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub) 
(Uradni list RS, št. 69/06 in nadaljnji).

9. Vsebinski kriteriji razpisa
Projekti bodo ocenjeni na podlagi vsebinskih krite-

rijev, glede na:
a) obseg in učinke realizacije projektov predlagate-

lja v preteklih treh letih (skupaj možnih 25 točk):
– produkcijo in postprodukcijo predlagatelja (do 

5 točk);
– dosežke društev na strokovno spremljanih pregle-

dnih srečanjih oziroma konkretne organizacijske projek-
te zvez kulturnih društev (do 15 točk);

– odmevnost v medijih in strokovni javnosti v Repu-
bliki Sloveniji (do 3 točke);

– status pravne osebe zasebnega prava v javnem 
interesu na področju kulture (0/2 točki).

b) zasnovo in izvedbo predlaganega projekta (sku-
paj možnih 55 točk):

– kakovost avtorskega pristopa; tematska izvirnost 
in vsebinska tehtnost; aktualnost (do 40 točk);

– reference strokovnega vodstva projekta (do 
15 točk).

c) pomen in vpliv projekta na razvoj dejavnosti (sku-
paj možnih 20 točk):

– spodbujanje kulturnega razvoja; prispevek h kul-
turni raznolikosti, spoznavanje kultur, negovanje in ohra-
njanje izročila; prispevek k dvigu kakovosti društvene 
ustvarjalnosti (do 20 točk).

Kriteriji za ocenjevanje prijavljenih projektov so del 
besedila razpisa in niso objavljeni posebej.

10. Uporaba kriterijev: programe bo presojala strokov-
no programska komisija na podlagi podatkov iz vloge in 
za sofinanciranje predlagala le tiste projekte, ki bodo v po-
stopku ocenjevanja v celoti izpolnjevali splošne kriterije, 
na podlagi vsebinskih kriterijev pa prejeli višje število točk.

11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-
ljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v pro-
računskem letu 2016.

12. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa je dostopna na domači stra-

ni JSKD, www.jskd.si ter v aplikaciji za razpise JSKD 
https://razpisi.jskd.si in obsega:

– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki), A1 (podatki 

o preteklem delovanju predlagatelja), B (podatki o pro-
jektu), B1 (utemeljitev ciljev in učinkov projekta), I (iz-
java).
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13. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti oddana v elektronski obliki na: 

https://razpisi.jskd.si in v tiskani obliki poslana na na-
slov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 
5, p.p. 1699, 1000 Ljub ljana, do 22. 2. 2016 oziroma 
najpozneje ta dan oddana osebno na sedežu JSKD ali 
na pošti kot priporočena pošiljka. Za datum oddaje vlo-
ge se šteje datum na pošti oddane priporočene pošiljke 
oziroma datum vročitve tiskane vloge na sedežu JSKD. 
Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani 
obliki, se šteje kot neoddana.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja 
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno 
označena po predlogi.

Posamezni predlagatelj lahko na ta razpis predloži 
skupaj največ štiri vloge. Na posamezno področje de-
javnosti (glasbena, gledališka ...) lahko predloži največ 
dve vlogi. Če bodo predlagatelji vložili večje število vlog 
od predpisanih, bo komisija obravnavala tiste, ki jih 
je predlagatelj prej elektronsko oddal, preostale vloge 
bodo zavržene s sklepom.

Posamezni predlagatelj mora predložiti vsako vlo-
go v ločenem ovitku. Vsaka od predloženih vlog mora 
ustrezati pogojem popolne vloge.

14. Popolna vloga
Vloga na razpis je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih obrazcih 

Etn 2016;
– je izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje vse predpisane obrazce: A (splošni po-

datki), A1 (podatki o preteklem delovanju predlagatelja), 
B (podatki o projektu), B1 (utemeljitev ciljev in učinkov 
projekta), I (izjava);

– vsebuje vse zahtevane podatke;
– vsebuje obvezne priloge (zadnja izdana številka 

v primeru prijave izdaje časopisa);
– je na ustreznem mestu podpisana in žigosana.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo 

pozvani, da v vloge dopolnijo v roku 5 dni od prejema 
poziva k dopolnitvi.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj 
vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po 
določilih prvega odstavka 13. točke tega razpisa. Rok 
oddaje se ugotavlja iz poštnega žiga.

Izpolnjevanje pogojev razpisa ugotavlja pristojni 
uslužbenec za vodenje postopka.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih 
ni vložila upravičena oseba, in nepopolne vloge, ki kljub 
pozivu ne bodo pravočasno in v celoti dopolnjene, bodo 
zavržene. Prav tako bodo zavržene vloge, za katere bi 
se izkazalo, da je predlagatelj v njih navajal neresnične 
podatke.

15. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in vse-

binskih pojasnil sta: Urška Bittner Pipan, urska.bit-
tner@jskd.si, 01/24-10-502, Matej Maček, matej.ma-
cek@jskd.si, 01/24-10-518.

Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo 
in petek, od 9. do 11. ure.

16. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na javni razpis 

Etn 2016, bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi 
javnega razpisa in javnega poziva ter Splošnimi pogoji 
poslovanja JSKD.

JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal 
praviloma v 30 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne 
komisije.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

 Ob-1136/16

Na podlagi Pravilnika o podeljevanju Jakopičeve 
nagrade, Jakopčevih priznanj in Jakopičeve nagrade za 
življenjsko delo, sprejetega 2. 2. 2012, ki ga je sprejel 
Odbor za podelitev Jakopičeve nagrade in potrdil Ume-
tniški svet ZDSLU, objavljamo

razpis
za nagrado in za priznanji Riharda Jakopiča 2016

Nagrado prejme avtor, ki deluje v slovenskem kul-
turnem prostoru in izven njega. Če kandidat ni član 
ZDSLU, je nagrada tudi povabilo za včlanitev v Zvezo. 
Kandidat za Jakopičevo nagrado in Jakopičevi priznanji 
2016 je lahko nagrajen samo enkrat. Nagrada se podeli 
za najboljše likovno-vizualno delo, razstavo ali izvajano 
delo (performance, konceptualni projekti) predstavljeno 
v javnosti v preteklih petih letih do dneva razpisa nagra-
de. Nagrada Riharda Jakopiča se lahko podeli tudi za 
življenjski opus. Kandidate lahko predlagajo kulturne 
ustanove, likovna društva ali državljani RS. Odbor za 
nagrado Riharda Jakopiča bo upošteval vse predloge, 
ki bodo vsebovali strokovno dokumentacijo in utemelji-
tev ter bodo vključno do 1. 3. 2016 prispeli na naslov: 
ZDSLU, Komenskega 8, 1000 Ljub ljana, z oznako »Od-
bor za podelitev nagrade Riharda Jakopiča 2016«.

Vloge, ki bodo prispele po tem datumu, bomo neod-
prte vrnili pošiljatelju. V razpisu uporabljeni izrazi, ki se 
nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obli-
ki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

Odbor za podelitev nagrade Riharda Jakopiča je 
sestavljen iz predstavnikov Akademije za likovno ume-
tnost in oblikovanje Univerze v Ljub ljani, Moderne gale-
rije v Ljub ljani, Slovenskega društva likovnih kritikov in 
ZDSLU. Predstavniki so v odbor voljeni za eno leto in se 
vsako leto v celoti zamenjajo.

Pozivamo Umetniške svete društev in posamezne 
člane ter inštitucije, ki spremljate dosežke in ustvarjanje 
naših kolegic in kolegov, da predlagate likovne ustvarjal-
ce, katerih delo predstavite Odboru za nagrado Riharda 
Jakopiča 2016 v zahtevani obliki.

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov

 Ob-1150/16

ELES, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljub ljana, 
v skladu s predpisi o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja

razpis za javno zbiranje ponudb
za odprodajo enosobnega stanovanja št. 21 v V. 

nadstropju stavbe, na naslovu Ulica Mirka Pirca 7, 6210 
Sežana.

Ogled stanovanja bo dne 5. 2. 2016, s pričetkom ob 
10. uri pred vhodom v stavbo Ulica Mirka Pirca 7, 6210 
Sežana. V primeru zelo velikega interesa bo ogled po-
novljen, kar bo tudi javno objavljeno.

Rok za prejem ponudb: 22. 2. 2016, do 9.30. Javno 
odpiranje ponudb isti dan, ob 10. uri, na naslovu ELES, 
d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljub ljana, IV nadstropje 
dvorana B.

Podrobnejša razpisna dokumentacija dostopna na 
spletni strani: http://www.eles.si/aktualni_razpisi.aspx.

ELES, d.o.o.

 Ob-1109/16

Na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine 
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odl. 
US, 90/12 in 111/13), Zakona o uresničevanju javnega 
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interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 
100/11 – odl. US in 111/13), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZI-
PRS1011 in 3/13) in Pravilnika o sofinanciranju kulturne 
dediščine (Uradni list RS, št. 67/04 in 105/13) objavlja 
župan Občine Medvode

javni razpis
o sofinanciranju kulturne dediščine  

v Občini Medvode v letu 2016
1. Ime in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta 

komandanta Staneta 12, Medvode.
2. Predmet razpisa: Občina Medvode razpisuje za 

leto 2016 sredstva za sofinanciranje akcij zaščite kultur-
ne dediščine v Občini Medvode, raziskovalnih in publici-
stičnih projektov s področja kulturne dediščine in redne 
dejavnosti društev, ki so registrirana za opravljanje de-
javnosti na področju kulturne dediščine.

3. Namen razpisa je sofinancirati:
3.1. redno društveno dejavnost;
3.2. akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, za-

ključnimi deli in zaščito kulturnih spomenikov ali pred-
metov na območju Občine Medvode, ki so vpisani ali 
v postopku vpisa v Register kulturne dediščine Republi-
ke Slovenije (RKD);

3.3. restavratorski in sanacijsko-konservatorski po-
segi na kulturnih spomenikih;

3.4. redno vzdrževanje kulturnih spomenikov in nji-
hove okolice ter vzdrževanje predmetov kulturne dedi-
ščine;

3.5. raziskovalni in publicistični projekti s področja 
kulturne dediščine.

4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
Pod točko 3.1.:
– društva morajo imeti v okviru svoje dejavnosti re-

gistrirano tudi dejavnost s področja kulturne dediščine;
– da imajo sedež v Občini Medvode;
– da delujejo najmanj eno leto;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu;
– da nimajo neporavnanih obveznosti do Občine 

Medvode.
Pod točko 3.2., 3.3. in 3.4.:
– objekt na območju Občine Medvode je vpisan ali 

v postopku vpisa v Register kulturne dediščine Republi-
ke Slovenije (RKD);

– prijavitelj je lastnik ali upravljavec kulturnega spo-
menika z ustreznim uradnim dokazilom;

– pridobljeni kulturnovarstveni pogoji in soglasje 
(zavod za varstvo kulturne dediščine).

Pod točko 3.5.:
– kandidirajo lahko vse fizične in pravne osebe 

s sedežem v Občini Medvode, ki imajo zagotovljene 
materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za 
izpeljavo prijavljenih projektov.

5. Izpolnjevanje pogojev ugotavlja strokovna komi-
sija, ki jo imenuje župan. Strokovna komisija bo predla-
gala zavrženje vlog neupravičenih prijaviteljev, prepo-
znih vlog ter vlog, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih 
pogojev.

6. Merila in kriteriji za sofinanciranje:
Točka 3.1.: društva glede na število članov.
Točke 3.2., 3.3. in 3.4.: stopnja zaščitenosti, ogro-

ženost objekta v pomenu človekovih ali drugih fizičnih 
vplivov, ogroženost objekta v pomenu izginjanja iz ob-
močja občine, vloga objekta za javnost v lokalni skupno-
sti, redkost objekta na območju občine, starost objekta, 
zagotovljena finančna sredstva iz drugih virov.

Točka 3.5.: reference nosilca projekta, cilji projekta, 
pomen za krajevno zgodovino in domoznanstvo, višina 
sredstev iz drugih virov.

Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kri-
terijev razpisa ocenila vloge in predlagala višino sofi-
nanciranja.

7. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, 
namenjenih za področja tega razpisa, znaša 23.500 
evrov.

Razpisnik lahko javni razpis po svoji prosti pre-
soji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le 
del razpoložljivih sredstev. V primeru velikega števila 
prijavljenih programov oziroma projektov bo razpisnik 
določil najvišje število programov, ki jih bo sofinanciral 
posameznemu prijavitelju.

8. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2016.

9. Prijavitelj lahko z istim projektom, programom 
oziroma dejavnostjo kandidira le na enem občinskem 
javnem razpisu v letu 2016.

10. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od obja-
ve razpisa v Uradnem listu RS. Rok za prijavo na javni 
razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu RS.

11. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavni obrazec;
– vzorec pogodbe;
– zahtevek za izplačilo sredstev;
– obrazec poročila o porabi sredstev.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni 

strani Občine Medvode (www.medvode.si).
12. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem 

obrazcu za posamezno razpisno področje in mora imeti 
priložene obvezne priloge in podatke, določene v razpi-
sni dokumentaciji.

Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora vsakega 
poslati v ločeni ovojnici in za vsak projekt predložiti po-
polno razpisno dokumentacijo.

Vloga mora biti poslana po pošti kot priporočena 
pošiljka na naslov: Občina Medvode, Cesta komandan-
ta Staneta 12, 1215 Medvode ali oddana v sprejemni 
pisarni občine.

Vsak prijavljen program mora biti poslan v ovojnici 
z oznako »Javni razpis – kulturna dediščina 2016 – ne 
odpiraj!«

Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje 
zadnji dan roka za oddajo vlog, oddana na pošti oziroma 
v delovnem času Občine Medvode vložena v sprejemni 
pisarni občine.

Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo 
pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse 
nepravočasno prispele vloge.

Razpisnik bo v primeru nepopolne vloge pozval 
prijavitelja, da jo dopolni. V primeru, da prijavitelj vloge 
ne bo dopolnil v roku, bo vloga zavržena kot nepopol-
na.

13. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji naj-
kasneje v 45 dneh po izteku roka za prijavo na razpis. 
Prijavitelji bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro 
obveščeni o izbiri.

Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode 
sklenil pogodbe o sofinanciranju v letu 2016.

14. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi 
zainteresirani dobijo v Oddelku za splošne, premoženj-
sko pravne in družbene zadeve Občine Medvode, prek 
tel. 361-95-21 (Gregor Rozman).

Občina Medvode
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 Ob-1110/16

Občina Medvode na podlagi 10. člena Zakona 
o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 
– ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011), 5. člena 
Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini 
Medvode (Uradni list RS, št. 38/12) ter Letnega progra-
ma športa v Občini Medvode za leto 2016, ki ga je na 
12. seji dne 23. 12. 2015, sprejel Občinski svet Občine 
Medvode, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov športa  

v Občini Medvode za leto 2016
1. Ime in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta 

komandanta Staneta 12, Medvode.
2. Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna 

Občine Medvode je sofinanciranje naslednjih programov:
A. Programi športa:
1. Športna vzgoja otrok in mladine
1.1. Športna vzgoja šoloobveznih otrok:
1.1.1. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovo-

stni in vrhunski šport
1.2. Športna vzgoja mladine:
1.2.1. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kako-

vostni in vrhunski šport
2. Kakovostni šport
3. Športna rekreacija
4. Razvojne in strokovne naloge v športu
4.1. Športne prireditve
4.2. Delovanje društev, zvez športnih društev in 

zavodov, povezanih s športom
B. Prednostni programi športa lokalnega pomena
3. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena pro-

gramom športa pod točko A, je 93.000,00 EUR; predno-
stnim programom športa lokalnega pomena pod točko 
B 17.000,00 EUR.

Razpisnik si pridržuje pravico, da javni razpis brez 
kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpo-
ložljivih sredstev. V primeru velikega števila prijavljenih 
programov bo razpisnik določil najvišje število progra-
mov, ki jih bo sofinanciral posameznemu izvajalcu.

4. Na javnem razpisu za sofinanciranje programov 
športa lahko kandidirajo:

– športna društva, ki so registrirana za izvajanje 
športne dejavnosti in imajo sedež ter vsaj 70 % svoje 
dejavnosti opravijo v Občini Medvode;

– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna 
društva s sedežem in delovanjem na območju Občine 
Medvode;

– zavodi, gospodarske družbe, zasebni športni de-
lavci in druge organizacije, ki so registrirane za opravlja-
nje dejavnosti na področju športa;

– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo 

izvajalci, ki:
– imajo sedež v Občini Medvode;
– izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje za 

realizacijo načrtovanih programov športa;
– imajo organizirano redno dejavnost in vadbo;
– imajo urejeno evidenco vadečih oziroma članov 

in evidenco o plačani članarini;
– imajo izpolnjene obveznosti do občine;
– delujejo do dneva objave javnega razpisa vsaj 

eno leto na območju Občine Medvode.
– izpolnjujejo druge pogoje, določene s Pravilnikom 

o sofinanciranju programov športa v Občini Medvode 
(Uradni list RS, št. 38/12, v nadaljevanju pravilnik).

5. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo izvajalci 
programov športa v letu 2016, so določeni v pravilniku.

6. Posamezni izvajalci športnih programov lahko 
za iste programe le enkrat letno pridobijo sredstva ob-
činskega proračuna, ne glede na javne razpise in pro-
računske postavke.

7. Dodeljena sredstva morajo izvajalci porabiti v letu 
2016.

8. Rok za prijavo na javni razpis je 15 dni od objave 
razpisa v Uradnem listu RS. Rok za prijavo začne teči 
naslednji dan po objavi.

9. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti poslana na določenih prijavnih 

obrazcih po pošti kot priporočena pošiljka na naslov: 
Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 
Medvode, ali oddana v zaprti pisemski ovojnici v spre-
jemni pisarni občine.

Na pisemski ovojnici mora biti obvezno označeno: 
»Javni razpis – šport 2016 – Ne odpiraj!«.

Za pravočasno se bo štela vloga, ki bo najkasneje 
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti oziro-
ma bo do 15. ure tega dne oddana v sprejemni pisarni 
občine.

Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo 
pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse 
prepozno prispele vloge.

10. Izvajalci, ki bodo oddali nepopolno vlogo na 
razpis, bodo pozvani, da jo v roku 8 dni dopolnijo z manj-
kajočimi listinami. Vloge izvajalcev, ki v roku ne bodo 
dopolnjene, in vloge, oddane po izteku roka za oddajo 
vlog, bodo zavržene.

11. Razpisnik bo opravil izbiro najkasneje v 45 dneh 
po izteku roka za oddajo vlog. Izvajalci bodo v roku 
30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o izidu javnega 
razpisa. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode 
sklenil pogodbe o sofinanciranju v letu 2016.

12. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani 
izvajalci najdejo na spletni strani Občine Medvode, www.
medvode.si. Razpisno dokumentacijo lahko v razpisnem 
roku izvajalci pridobijo tudi na Občini Medvode, Oddelek 
splošne, premoženjsko pravne in družbene zadeve, Ce-
sta komandanta Staneta 12, Medvode, v času uradnih 
ur ali na Javnem zavodu Sotočje Medvode, v pisarni 
št. 36, Ostrovrharjeva ulica 4, Medvode, v času uradnih 
ur.

13. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavne obrazce,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov špor-

ta,
– obrazec »zahtevek za izplačilo – šport«,
– obrazec »letno vsebinsko in finančno poročilo 

o izvajanju letnega programa športa«,
– Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Ob-

čini Medvode.
14. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko 

izvajalci dobijo na Javnem zavodu Sotočje Medvode, 
Ostrovrharjeva ulica 4, Medvode, pri Špeli Kolarič, 
tel. 01/362-62-22.

Občina Medvode

Št. 410-0001/2016-5 Ob-1111/16

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov 
društev s področja kmetijstva in podeželja v Občini Di-
vača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/2015), Pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni 
list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 in 3/13), določil 
Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2016 (Ura-
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dno glasilo slovenskih občin, št. 69/2015) in odločitve 
Komisije za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje 
programov društev s področja kmetijstva in podeželja 
v Občini Divača, Občina Divača objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov društev s področja 

kmetijstva in podeželja v Občini Divača  
za leto 2016  

(v nadaljevanju razpis)
1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 

6215 Divača.
2. Predmet razpisa: Občina Divača razpisuje fi-

nančna sredstva iz proračuna Občine Divača za leto 
2016, postavka 11029001 – Strukturni ukrepi v kmetij-
stvu in živilstvu – 11000101 Sredstva za pospeševanje 
kmetijstva po razpisu za društva – namenjena za sofi-
nanciranje letnih programov društev, ki delujejo z name-
nom ohranjanja in pospeševanja dejavnosti na področju 
kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Divača.

Sredstva se lahko dodelijo za dejavnosti, ki se izva-
jajo na območju Občine Divača ter za tiste dejavnosti, ki 
se izvajajo izven območja Občine Divača pod pogojem, 
da so namenjene občanom Občine Divača in promociji 
občine skozi njihovo dejavnost.

Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine pro-
gramov:

– izobraževalne vsebine splošnega pomena,
– predstavitev in promocija dejavnosti društva ter 

območja delovanja,
– organizacija prireditve ali predstavitev na priredi-

tvah lokalnega in širšega pomena,
– izvedba in/ali sodelovanje na različnih aktivnosti 

kot so: prikazi običajev, tekmovanja, ocenjevanja ipd.,
– druge izredne aktivnosti,
– materialnih stroškov, vezanih na izvedbo programa.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega 

razpisa niso:
– profitni oziroma pridobitni programi društev,
– stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje ne-

premičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu 
ali upravljanju.

3. Pogoji za prijavo na razpis
Upravičenci do sredstev so društva, ki delujejo na 

področju kmetijstva in podeželja in izpolnjujejo nasle-
dnje pogoje:

– imajo sedež na območju Občine Divača ali izvaja-
jo svoje programe na območju Občine Divača,

– so registrirana skladno s predpisi o društvih ter 
imajo dejavnost s področja kmetijstva oziroma podeželja 
opredeljeno v ustanovitvenem aktu,

– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo 
programov,

– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– delujejo na področju kmetijstva in podeželja več 

kot eno leto,
– opravljajo dejavnost na neprofitni (nepridobitni) 

osnovi,
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbe-

ne obveznosti do Občine Divača iz predhodnega javne-
ga razpisa, če so na njem sodelovali.

Vlagatelji, ki so za prijavljeni program že prejeli 
sredstva na drugih razpisih Občine Divača oziroma so 
bili (bodo) njihovi programi v letu 2016 kakorkoli že fi-
nancirani iz proračuna Občine Divača, niso upravičeni 
do sredstev po tem razpisu.

4. Predvidena višina razpisanih sredstev zna-
ša 10.000,00 EUR. Za prvi del točkovanja se po-

rabi 7.000,00 EUR, za drugi del točkovanja pa 
3.000,00 EUR sredstev. Način vrednotenja programov 
je podrobneje razložen v prijavnem obrazcu.

5. Obdobje porabe sredstev: dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena v letu 2016. Vlagatelj mora Ob-
čini Divača najkasneje do 20. 11. 2016 podati poročilo 
o porabi sredstev.

6. Zadnji rok za predložitev prijav je 15. 3. 2016.
7. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Pri-

java na javni razpis za sofinanciranje programov dru-
štev s področja kmetijstva in podeželja v Občini Divača 
za leto 2016«. Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih 
mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse 
obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v raz-
pisni dokumentaciji.

8. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni raz-
pis, obrazec za prijavo na razpis, izjave, vzorec pogod-
be in obrazce za poročila se dvigne v sprejemni pisarni. 
Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne 
strani Občine Divača http://www.divaca.si.

9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami 
pošljejo prijavitelji v zaprti kuverti na naslov: Občina 
Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Na prednji 
strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne 
odpiraj, vloga za javni razpis – društva s področja 
kmetijstva – leto 2016«. Na hrbtni strani kuverte mora 
biti označen naziv in polni naslov prijavitelja. Kot pra-
vočasne vloge se štejejo vloge oddane do vključno 
zadnjega dne roka za predložitev prijav osebno v spre-
jemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno 
po pošti.

10. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja 

z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana 
s sklepom župana, se bo predvidoma sestala v roku 
8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis. 
Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku do-
stavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki 
vsebujejo vloge. Prepozno prispele vloge komisija ne 
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. 
V primeru formalno nepopolne vloge komisija v 8 dneh 
od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 8 dni 
od prejetega poziva dopolni vlogo. Komisija lahko za-
radi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih 
podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge do-
kumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki 
v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s skle-
pom zavržene.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumen-
tacijo.

Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih 
vlog, preverila izpolnjevanje pogojev ter na podlagi 
meril ovrednotila programe. Komisija bo programe vre-
dnotila v fazi prijave na razpis in v fazi dostave poročila 
o realizaciji programa. Vrednost točke se določi v skla-
du s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano 
leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je 
odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti 
točke. Nato bo komisija pripravila predlog prejemnikov 
in ne-prejemnikov sredstev ter razdelitev razpisanih 
sredstev in ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju 
občinske uprave oziroma osebi, ki je od predstojnika 
pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.

11. Izbor in višina sredstev
Upravičencem bosta posredovana sklepa (za prvi 

in drugi del ocenjevanja) o odobritvi oziroma ne-odobri-
tvi sredstev in višina odobrenih sredstev. Na sklepa je 
možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa.
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Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe (za prvi del 
točkovanja) in aneks k pogodbi (za drugi del točkova-
nja) v katerih bodo določene pravice in obveznosti obeh 
pogodbenih strank.

12. Dodatne informacije: dodatne informacije v zve-
zi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi Občine 
Divača, na naslovu Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, 
kontaktna oseba je Nataša Macarol, tel. 05/73-10-938.

13. Merila za dodelitev sredstev:
Prijavljeni programi vlagateljev se bodo točkovali na 

podlagi spodaj navedenih meril.

1. Število članov iz Občine Divača Št. točk
Do pet (5) članov 3
Od šest (6) do deset (10) članov 4
Od enajst (11) do petnajst (15) članov 6
Od šestnajst (16) do dvajset (20) članov 8
Nad enaindvajset (21) članov 10
Če ima društvo sedež v Občini Divača je upravičeno do dodatnih 20
2. Izobraževanje Št. točk
Organizacija ali so-organizacija predavanj, delavnic, tečajev, seminarjev … na 
območju Občine Divača

8 točk/aktivnost v primeru 
organizacije

4 točke/aktivnost v primeru 
so-organizacije

Organizacija ali so-organizacija predavanj, delavnic, tečajev, seminarjev … izven 
območja Občine Divača

4 točke/aktivnost 
v primeru organizacije

2 točki/aktivnost v primeru 
so-organizacije

*Organizacija ali sodelovanje na strokovni ekskurziji v državi 2 točki/na člana iz Občine 
Divača

*Organizacija ali sodelovanje na strokovni ekskurziji v tujini 4 točke/na člana iz Občine 
Divača

*Opomba: Dodelijo se točke samo za člansko v enem društvu. Kolikor je udeleženec 
član večjih društev se točke med društva, katerih član je udeleženec, sorazmerno 
porazdelijo.
3. Predstavitvene in promocijske aktivnosti Št. točk
Promocijski material (zloženka, katalog, vrečke, spletna stran, letaki ...) – minimalna 
naklada 100 izvodov 

1 točka/promocijo

Predstavitev občine in društva na raznih sejmih in drugih promocijskih aktivnosti 
v Sloveniji

1 točka/na udeleženca 
dogodka

Predstavitev občine in društva na raznih sejmih in drugih promocijskih aktivnosti 
v tujini

2 točki/na udeleženca 
dogodka

4. Prireditve Št. točk
Organizacija prireditve v Občini Divača 6 točk/prireditev
Sodelovanje na prireditvi v Občini Divača 3 točke/prireditev
Sodelovanje na prireditvi izven Občine Divača 1 točka/prireditev
5. Izvedba oziroma sodelovanje na različnih aktivnosti kot so: Št. točk
Izvedba in sodelovanje pri prikazu običajev, tekmovanja, ocenjevanju, degustaciji ipd. do 4 točke/aktivnost:

4 točke/mednarodni 
značaj

3 točke/državni značaj
2 točki/regijski značaj
1 točka/lokalni značaj

6. Druge aktivnosti Št. točk
Izvedba izredne aktivnosti na območju Občine Divača od 0 do 10 točk/aktivnost
Aktivnost društva od 0 do 10 točk/program 

društva

Občina Divača
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Št. 122-2/2016 Ob-1126/16

Na podlagi sklepa župana, št. 122-2/2016 z dne 
15. 1. 2016, Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov socialnega varstva 

v Mestni občini Koper za leto 2016
I. Predmet in cilj javnega razpisa je sofinanciranje 

programov socialnega varstva v letu 2016, ki jih izvajajo 
društva, ustanove in zavodi.

a) Programi društev, in sicer:
– programi, ki omogočajo vključitev v skupnost ose-

bam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in 
drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;

– programi, ki omogočajo neodvisno življenje inva-
lidov in drugi programi pomoči invalidom;

– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk 
ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in dru-
žinam;

– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samo-
pomoči ter preprečevanju socialne izključenosti.

b) Programi za delo z zasvojenimi, in sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, pod-

pora, zmanjševanje škode, terensko delo, svetovanje, 
urejanje, rehabilitacija);

– preventivni programi, namenjeni osveščanju in 
zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter prepreče-
vanju zasvojenosti.

c) Preventivni programi, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za 

samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skr-
bijo za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov;

– preventivni programi za ogrožene skupine otrok 
in mladostnikov;

– preventivni programi za preprečevanje nasilja 
v družinah;

– programi usposabljanja prostovoljcev za pomoč 
ogroženim posameznikom in družinam.

Predmet sofinanciranja ne bodo programi, ki sodijo 
v redno dejavnost zavodov, organizacija počitnic, izletov, 
taborov in letovanj ter programi, ki so predmet drugih 
javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2016.

II. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo za sofinanciranje 

programov socialnega varstva:
– pod točko a – društva in ustanove,
– pod točko b in c – društva, ustanove in zavodi,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
2. program izvajajo za uporabnike iz Mestne občine 

Koper;
3. so registrirani in imajo dejavnost socialnega var-

stva, humanitarno dejavnost ali dejavnost, ki je predmet 
razpisa, opredeljeno v ustanovitvenih aktih;

4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske po-
goje za izvajanje programa;

5. imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo 
prihodkov in odhodkov izvajanja programa;

6. imajo večletne (vsaj dvoletne) izkušnje oziroma 
reference na področju, za katero se prijavljajo;

7. imajo predvideno sofinanciranje programa s stra-
ni drugih sofinancerjev, najmanj v višini 50 % vrednosti 
celotnega programa.

Prijavitelj se s svojim programom za leto 2016 lah-
ko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne 
občine Koper za leto 2016, in sicer na tisti razpis, kate-
rega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji del 
programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni raz-

pis za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za 
leto 2016 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje 
športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2016.

III. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov bodo upo-

rabljena naslednja merila:
1. Kvaliteta in realnost predloženega programa:
– program ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu 

s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov;
– uporabniki programa so jasno opredeljeni;
– metode in način dela v programu so jasno opre-

deljeni;
– program ima zagotovljene prostorske in kadro-

vske pogoje za izvajanje programa.
2. Sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v pro-

gramu:
– uporabniki aktivno sodelujejo pri načrtovanju in 

izvedbi programa;
– izvajalci programa so tudi prostovoljci.
3. Finančna konstrukcija programa:
– program ima pregledno in jasno finančno kon-

strukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa, iz 
katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja progra-
ma, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež 
sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.

4. Dosedanje delo oziroma reference:
– izkušnje oziroma reference prijavitelja na podro-

čju, za katero se prijavlja.
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili, ob primer-

javi istovrstnih programov in ob upoštevanju specifično-
sti posameznih prijavljenih programov.

IV. Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2016 
je največ do 68.540,00 EUR.

V. Rok izvedbe
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 

2016, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje pro-
računa.

VI. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcu prijave za leto 2016, ki je sestavni del raz-
pisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati izpolnjen 
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in priloga-
mi, navedenimi v obrazcu prijave.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zah-
tevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani 
k dopolnitvi prijav. Kolikor prijav v določenem roku ne 
bodo dopolnili, le – te ne bodo obravnavane.

VII. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot pripo-

ročeno pošiljko najkasneje do 22. februarja 2016 na 
naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, 
ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne ob-
čine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje desno), 
in sicer v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: 
»Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov 
socialnega varstva za leto 2016, št. 122-2/2016«. Na 
hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene 
in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno 
označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.

VIII. Izid javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu 
javnega razpisa pisno obveščeni v roku 45 dni od roka 
za oddajo prijav.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene po-
godbe o sofinanciranju programov v letu 2016, s kateri-
mi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih 
sredstev.
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IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od 
dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo 
prijav v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdije-
va 10, Koper (pritličje desno), vsak dan v času uradnih 
ur ali na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: 
www.koper.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo 
zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj 
Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-256.

Mestna občina Koper

Št. 322-205/2015 Ob-1127/16

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradni list RS, št. 40/00, 30/01, 29/03, 90/05, 67/06 in 
39/08) ter sklepa župana št. 322-205/2015, z dne 15. 1. 
2016, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 
Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje delovanja turističnih in drugih 

društev, katerih glavnina delovanja spodbuja 
razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Koper  

v letu 2016
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delo-

vanja turističnih društev in drugih društev, katerih glav-
nina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma 
v Mestni občini Koper v letu 2016.

Prijavitelji se s svojimi programi v letu 2016 lahko 
prijavijo samo na enega izmed javnih razpisov Mestne 
občine Koper za leto 2016, in sicer na tisti javni razpis, 
katerega predmet javnega razpisa pokriva osnovni ozi-
roma večji del programa prijavitelja. To ne velja za prija-
ve na javni razpis za sofinanciranje prireditev v Mestni 
občini Koper za leto 2016 in za prijave na javne razpise 
s področja športa v Mestni občini Koper za leto 2016.

2. Pogoji in merila:
Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo izključno turistič-

na društva in druga društva, katerih glavnina delovanja 
spodbuja razvoj in promocijo turizma in ki:

– so sodelovala na predstavitvi krajevnih skupnosti 
Mestne občine Koper v letu 2015, ki se je odvijala kot 
del občinskega praznika (30. 5. 2015) ali novoustano-
vljena društva,

– delujejo na območju Mestne občine Koper in so 
registrirana v Sloveniji,

– delujejo s ciljem pospeševanja razvoja turizma na 
območju Mestne občine Koper ali delujejo s ciljem pro-
mocije turističnih produktov in tipičnih produktov Istre,

– ne bodo prejela sredstev za izvedbo prijavljene-
ga programa dela v letu 2016 iz drugih virov Mestne 
občine Koper,

– ki so oddala končno poročilo o delu za leto 2015, 
v primeru prijave na javni razpis za sofinanciranje de-
lovanja turističnih društev in drugih društev, katerih de-
lovanje spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni 
občini Koper v letu 2015.

Mestna občina Koper bo sofinancirala delovanje 
društev, katerih aktivnosti temeljijo na:

– rednem delovanju društva, kot so skupna sreča-
nja članov društva, delovni sestanki …,

– izvajanju aktivnosti na področju spodbujanja lo-
kalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih po-
speševanja turizma,

– aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne de-
diščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in 

vzdrževanje piknik prostorov, kolesarskih in sprehajalnih 
poti, razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične 
signalizacije in podobno),

– izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in 
mladine za turizem,

– izvajanju promocijske in informativne dejavnosti 
v kraju,

– aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več 
turističnih in drugih društev,

– aktivnostih, ki omogočajo uspešno, množično 
vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne ob-
čine Koper,

– aktivnostih z večletnim delovanjem,
– aktivnostih, ki bodo predstavljene širši javnosti,
– vključevanju v aktivnosti, prireditve in projekte 

v izvajanju Mestne občine Koper, in sicer v Istrsko pu-
stno povorko, predstavitev KS MOK in drugih prireditvah 
ter sodelovanju pri čiščenju in vzdrževanju tematskih 
poti na območju delovanja prijavitelja.

S tem javnim razpisom Mestna občina Koper ne 
sofinancira prireditev ali projektov investicijske narave.

Merila za izbor prijav:
Merila, na podlagi katerih bo strokovna komisija 

ocenjevala prijave, so opredeljena v 3. točki razpisne 
dokumentacije.

3. Okvirna višina sredstev
Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje de-

lovanja turističnih in drugih društev, katerih glavnina 
delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni 
občini Koper v letu 2016, je opredeljena v proračunu Me-
stne občine Koper za leto 2016, in znaša 50.000 EUR.

Mestna občina Koper si pridržuje pravico do spre-
membe okvirne višine sredstev v primeru, da se raz-
položljiva sredstva spremenijo v postopku izvrševanja 
proračuna ali rebalansa proračuna MOK za leto 2016.

4. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo 
biti porabljena v letu 2016 v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

5. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na 

obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-

roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem 

obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe pro-
računskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, 
in sicer s strani pooblaščene osebe občine.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot pripo-

ročeno pošiljko najkasneje do 22. 2. 2016 na naslov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali 
jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in 
sicer v času uradnih ur.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z ozna-
ko: »Ne odpiraj, št. 322-205/2015«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošilja-
telja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označe-
ne in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo 
obravnavane.

7. Datum odpiranja prijav in obvestilo o izidu jav-
nega razpisa

Odpiranje prijav bo 25. februarja 2016 ob 10. uri, 
v prostorih Turistične organizacije Koper, Verdijeva 
ulica 10, 6000 Koper. Pri odpiranju prijav bo strokovna 
komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahteva-
na dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava 
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ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav pozove 
prijavitelja, da prijavo v določenem roku dopolni. Če pri-
javitelj v določenem roku prijave ne dopolni, se prijava 
prijavitelja zavrže kot nepopolna.

Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila 
o izidu razpisa v roku 30 dni po sprejemu odločitve.

Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo 
možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, 
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja 
proračunskih sredstev.

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

Razpisna dokumentacija je od dneva objave jav-
nega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si. Za-
interesirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi 
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 
ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo po-
sreduje Magdalena Škrlj Burja, Turistična organizacija 
Koper (05/66-46-216), vsak dan v času uradnih ur.

Mestna občina Koper

Št. 139-1/2016 Ob-1128/16

Na podlagi sklepa župana, št. 139-1/2016 z dne 
15. 1. 2016, Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov veteranskih 
organizacij in drugih društev in združenj,  

ki niso predmet drugih razpisov  
v Mestni občini Koper  

za leto 2016 (v nadaljevanju: razpis)
1. Cilji javnega razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje ustvarjalnosti;
– podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki 

so pomembni za splošni razvoj Mestne občine Koper (v 
nadaljevanju: MOK);

– povečanje raznolikosti dogodkov in dostopnosti 
raznih vsebin.

2. Razpisna področja in splošni pogoji prijave
MOK bo sofinancirala:
A. programe veteranskih organizacij;
B. programe drugih društev in združenj, ki niso pred-

met drugih razpisov Mestne občine Koper.
Za sofinanciranje programov se lahko prijavijo le 

prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje razpisa:
– se lahko prijavijo s svojimi programi:

– društva,
– zveze društev,
– zavodi (za programe, ki niso del njihove redne 

dejavnosti),
– drugi sub jekti;

– prijavitelji morajo biti registrirani za izvajanje de-
javnosti na prijavljenem področju javnega razpisa (doka-
zilo: kopija veljavnega statuta – priložijo samo društva, 
ki se na javni razpis prijavljajo prvič oziroma delujejo že 
dalj časa in so imeli določene spremembe);

– imajo svoj sedež na območju MOK najmanj dve 
leti, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj. 
Izjemoma najmanj eno leto za tiste prijavitelje, ki so 
v zadnjem dvoletnem obdobju dosegli izjemne in vidne, 
dokazljive uspehe na svojem področju delovanja (pri-
znanja na nivoju države in/ali EU);

– nosilci programa imajo večletne (vsaj dvoletne) 
izkušnje in reference na področju, ki ga prijavljajo;

– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2016 na 
območju MOK;

– prijavljeni program mora omogočati vključevanje 
članov oziroma uporabnikov in Mestne občine Koper;

– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-
manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je program sofinanciran s strani MOK.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje 
in investicije.

Prijavitelj se s svojim programom za leto 2016 lah-
ko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne 
občine Koper za leto 2016 in sicer na tisti razpis, ka-
terega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji 
del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni 
razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2016 
in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih 
programov v MOK za leto 2016.

Kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj nave-
denih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih 
postopkov ter s sklepom zavržene.

3. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za kvalitetno presojo prispelih prijav na razpis bodo 

upoštevani naslednji kriterijev:
– kakovost, inovativnost in zasnova programa:

– za izvedbo programa obstaja izdelan časovni 
načrt z lokacijo

– dostopnost programa
– obrazložitev in utemeljitev programa;

– reference prijavitelja oziroma prepoznavnost pre-
teklih programov prijavitelja v slovenskem prostoru;

– realno prikazana finančna konstrukcija programa;
– čas delovanja prijavitelja (število let delovanja 

prijavitelja);
– število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pri-

pravo programa.
Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju zgo-

raj navedenih kriterijev, dodeljena določena sredstva.
MOK bo posamezne programe sofinancirala največ 

do višine pričakovanih sredstev in glede na razpoložljiva 
proračunska sredstva.

Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri katerih 
se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da 
je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena 
takoj, ko bo to ugotovljeno.

4. Višina sredstev za sofinanciranje programov
Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje 

programov veteranskih organizacij in drugih društev in 
združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Mestne ob-
čini Koper v letu 2016 je opredeljena s proračunom za 
leto 2016, in sicer največ do 27.700,00 €, na naslednjih 
področjih v zneskih:

– programi veteranskih organizacij 12.650,00 €
– programi drugih društev in združenj 15.050,00 €.
MOK si pridržuje pravico do spremembe okvirne 

višine sredstev za posamezno področje.
MOK v okviru tega razpisa ne bo sofinancirala ti-

stih programov, ki po vsebini sodijo na druga področja 
objavljenih razpisov. Prav tako ne bodo sofinancirani 
programi, katerih finančna konstrukcija ne bo odražala 
realnih možnosti koriščenja razpisanih sredstev.

5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2016 v skladu s predpisi, ki določajo iz-
vrševanje proračuna.
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6. Dokumenti, potrebni za veljavnost prijave
Za pravilnost prijave programa mora prijavi-

telj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1 – 

Podatki o prijavitelju programa,
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 

– Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih po-
datkih,

– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – 
Prijava programa,

– izpolnjen, podpisan in žigosan OBR-4 – Vzorec 
pogodbe o sofinanciranju programa.

Prijavitelj k vlogi ne potrebuje priložiti obrazcev šte-
vilka 5 in 6.

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na 
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi 
zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpi-
sani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) 
prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.

Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za 
vsak posamični program izpolniti ločen obrazec OBR-3. 
Ostale obrazce (OBR-1, OBR-2, OBR-4) pa izpolne 
samo enkrat. Vse izpolnjene obrazce naj prijavitelj do-
stavi v eni kuverti.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-
roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu 
soglašati s preverjanjem namenske porabe proračun-
skih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer 
s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni na dokazila 
o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse 
v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in 
dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za pravilno.

Vsi fotokopirani dokumenti morajo biti opremljeni na 
način: »kopija je enaka originalu, jamči:« sledi podpis 
odgovorne osebe oziroma zakonitega zastopnika, žig 
ter datum.

Spodaj navedeni dokumenti so obvezna sestavina 
prijave na razpis:

I. akt o ustanovitvi oziroma statut društva – prilo-
žijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič 
oziroma delujejo že dalj časa in so imeli spremembe od 
zadnje prijave na razpis.

Dokazilo: Akt o ustanovitvi pravne osebe oziroma 
statut društva.

Prijavitelj programa mora v obrazcu OBR-3 Pri-
java programa obvezno navesti terminski plan, t.j. ča-
sovni potek programa z navedbo planiranih aktivnosti. 
V primeru odobritve programa je prijavitelj morebitna 
odstopanja od načrtovanega plana in obrazložitve za-
nje dolžan pisno sporočiti na naslov Urad za družbene 
dejavnosti in razvoj, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 
6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov: ingrid.ko-
zlovic@koper.si.

Kakršnekoli druge spremembe v zvezi z izvajanjem 
sofinanciranja programa oziroma projekta lahko prijavi-
telj javi pisno na zgornji naslov ali na zgoraj navedeno 
elektronsko pošto.

Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo po-
sredovati na zgoraj naveden naslov vmesno poročilo. 
Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vmesno 
poročilo posredovano najkasneje do 26. 11. 2014. Ob-
vezno pa mora prijavitelj ob končnem poročilu priložiti 
dodatna gradiva (letake, časopisne članke, nosilce po-
datkov, razne materiale, ipd.) kot dokazilo o realizira-
nem programu. Navedena gradiva so obvezna priloga 
končnega poročila. Rok za oddajo končnega poročila 
o sofinanciranju programa za leto 2014 je 28. 2. 2017.

Vmesno in končno poročilo lahko prijavitelj odda 
tudi po elektronski pošti (skenirano z žigom in podpisom 
odgovorne osebe) na naslov: ingrid.kozlovic@koper.si.

Kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je ne-
popolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja 
pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj 
v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi bo taka 
vloga zavržena.

7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovoj-

nici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico 
(OBR-7).

Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremlje-
ni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje 
do ponedeljka, 22. februarja 2016 na naslov Mestna 
občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo 
do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času 
uradnih ur.

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave 
na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni 
ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.

Nepopolne in nepravočasne prijave in dopolnitve ne 
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.

8. Obravnava prijav in izid razpisa
Prijavljen program lahko komisija prerazporedi na 

drug razpis glede na vsebino prijave in razpisana sred-
stva.

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obvešče-
ni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo razpisa.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene po-
godbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice 
in obveznosti.

9. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 

izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Me-
stne občine Koper, www.koper.si ali pa jo v tem roku 
zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v spre-
jemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Pojasnila o vsebini dokumentacije prijave smejo 
prijavitelji zahtevati izključno v pisni obliki od Urada 
za družbene dejavnosti in razvoj MOK in sicer do pet 
dni pred potekom roka za predložitev prijav.

Informacije kot so npr. kraj oddaje prijave in podob-
no v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu 
za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, 
tel. 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.

Mestna občina Koper

Št. 671-1/2016 Ob-1129/16

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list 
RS, št. 22/98) in sklepa župana št.: 671-1/2016 z dne 
15. 1. 2016 Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje športnih programov  

v Mestni občini Koper v letu 2016
Predmet razpisa je sofinanciranje programov na 

področju športa v Mestni občini Koper za leto 2016.
1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci 

športnih programov:
– športna društva in klubi;
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna 

društva za posamezna območja oziroma športne pano-
ge s sedežem v Mestni občini Koper;

– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in dru-
ge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti 
v športu;
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– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejav-
nosti v športu in so splošno koristne in neprofitne;

– vrtci, osnovne šole, srednje šole ter višje in visoke 
strokovne šole;

– univerza;
– študentske organizacije.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Koper;
– da je od njihove registracije preteklo vsaj eno leto, 

v katerem so izvajali ustrezno dejavnost v športu;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrto-
vanih športnih aktivnosti;

– da imajo za določene športne panoge zagoto-
vljeno redno in programsko urejeno vadbo najmanj 36 
tednov v letu, kar pa ne velja za programe interesnega 
športa otrok in mladine: naučimo se plavati, Zlati son-
ček, Krpan in šolska tekmovanja;

– da imajo društva urejeno evidenco članstva ostali 
izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posame-
znem programu.

2. V letu 2016 bomo sofinancirali naslednje vsebine 
športnih programov:

1. Športna vzgoja otrok in mladine;
2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 

potrebami;
3. Športna dejavnost študentov;
4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene 

v kakovostni in vrhunski šport;
5. Športna rekreacija;
6. Kakovostni šport;
7. Vrhunski šport;
8. Šport invalidov;
9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjeva-

nje strokovnih kadrov;
10. Informatika, založništvo, promocijska dejav-

nost ter znanstveno raziskovalna dejavnost.
3. Pogoji sofinanciranja
Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Po-

gojev, meril in normativov za vrednotenje športnih pro-
gramov v Mestni občini Koper, upoštevaje razpoložljiva 
proračunska sredstva.

Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji bodo imela 
športna društva in njihova združenja.

4. Vrednost razpisnih sredstev za sofinanciranje 
športnih programov (točka 2. tega razpisa) je oprede-
ljena v proračunu Mestne občine Koper za leto 2016.

5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2016, v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

6. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti 
izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpi-
sne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več pro-
gramov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen 
obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge 
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

8. Rok predložitve prijav in način predložitve: pri-
javitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno 
pošiljko najkasneje do ponedeljka, 22. februarja 2016, 
na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Ko-
per, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne 
občine Koper v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako 
»Ne odpiraj – prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje 
športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2016, 
št.: 671-1/2016«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene 
in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo 
obravnavane.

9. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega raz-
pisa pisno obveščeni najpozneje v 45 dneh po zaključku 
razpisa.

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 Mestne občine Koper, www.koper.si ali 
pa si jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času 
uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, 
Verdijeva 10, Koper ter od ponedeljka do petka med 8. 
in 12. uro v sprejemni pisarni Javnega zavoda za šport 
Mestne občine Koper (dvorana Bonifika), Cesta Zore 
Perello Godina 3, Koper.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo 
zainteresirani v Javnem zavodu za šport Mestne ob-
čine Koper pri Aleš Šepec (tel. 05/61-46-019, e-mail: 
ales.sepec@zavodzasport-kp.si) ter na Uradu za 
družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper 
(tel. 05/66-46-239).

Mestna občina Koper

Št. 610-1/2016 Ob-1130/16

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo (ZUJIK – Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in 
sklepa župana, št. 610-1/2016 z dne 15. 1. 2016, Me-
stna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov ali projektov 

v Mestni občini Koper za leto 2016  
(v nadaljevanju: razpis)

1. Cilji javnega razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje ustvarjalnosti;
– podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki jih 

ne izvajajo javni zavodi in so pomembni za splošni kul-
turni razvoj Mestne občine Koper (v nadaljevanju: MOK) 
in promocijo v RS ter v tujini;

– podpiranje izvajanja kakovostnih projektov, 
ki predstavljajo posamično aktivnost kulturnih izvajal-
cev (izdaja knjige, organiziranje razstave …) ki so po-
membni za splošni kulturni razvoj MOK in promocijo 
v RS ter v tujini;

– povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov in do-
stopnosti kulturnih vsebin.

2. Razpisna področja kulturnih dejavnosti in splošni 
pogoji prijave na posameznih področjih

MOK bo sofinancirala programe/projekte z nasle-
dnjih področij kulturne dejavnosti:

A. umetniški programi;
B. redno delovanje in programi ljubiteljske kulturne 

dejavnosti s področja glasbe, gledališča in lutk, folklore;
C. likovna in galerijska dejavnost;
D. projekti samostojnih ustvarjalcev na področju kul-

ture;
E. projekti založništva.
3. Pomen izrazov
Umetniška dejavnost – večletna kontinuirana de-

javnost, ki presega regijsko – državno raven in ima do-
kazljive uspehe na področju kulture (priznanja na nivoju 
regije, države in/ali EU);

Ljubiteljska kulturna dejavnost – kontinuirana, mno-
žična (in odprta) organizirana kulturna dejavnosti, ki 
praviloma poteka na nepoklicen način na vseh področjih 
ustvarjalnosti in posredovanja kulturnih vsebin.
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Samostojni ustvarjalci na področju kulture – so 
ustvarjalci samozaposleni v kulturi, ki opravljajo samo-
stojno specializiran poklic s področja kulture in so kot 
taki registrirani v posebnem razvidu pri Ministrstvu za 
kulturo RS.

4. Pogoji za sodelovanje
Vlagatelj mora za izvajanje programov/projektov 

zagotoviti najmanj 40 % delež sofinanciranja iz drugih 
virov, kar mora biti razvidno iz finančne konstrukcije.

Za sofinanciranje kulturnih programov/projektov se 
lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje po-
goje razpisa:

a) za področja A. in B.:
– se lahko prijavijo s svojimi programi le kulturna 

društva s sedežem v MOK, ki so registrirana za izvajanje 
dejavnosti na prijavljenem področju razpisa;

– imajo svoj sedež na območju MOK najmanj eno 
leto, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj;

– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2016 na 
območju MOK;

– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-
manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je program sofinanciran s strani MOK;

– so izvedli oziroma priredili v zadnjih dveh letih 
delovanja v okviru izvajanja svojega programa najmanj 
šest kulturnih dogodkov;

– tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe na 
področju A. ali B., ne morejo kandidirati na področjih 
C. in D.

za področje B.:
– se lahko s svojimi programi prijavijo tudi zveze 

kulturnih društev, ki imajo sedež na območju MOK ter 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– v zvezo je vključenih vsaj 20 društev;
– zveza mora biti registrirana v MOK;
– svojo dejavnost izvaja na območju MOK;
– ima v ustanovitvenih aktih opredeljeno delova-

nje na področju povezovanja in širjenja kulturne dejav-
nosti v društvih;

– spodbuja razvoj na področju ljubiteljskih (dru-
štvenih) kulturnih dejavnosti in množične kulturne de-
javnosti v MOK;

– ima zagotovljene prostorske, kadrovske in or-
ganizacijske pogoje za opravljanje svoje dejavnosti;

– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2016 na 
območju MOK;

– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-
manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je program sofinanciran s strani MOK;

– so izvedli oziroma priredili v zadnjih 5 letih delo-
vanja v okviru izvajanja svojega programa najmanj 20 
kulturnih dogodkov;

– tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe na 
področju B., ne morejo kandidirati na področjih C. in D.

b) za področje C. in D.:
– s svojimi projekti se lahko prijavijo pravne osebe 

zasebnega prava (tudi kulturna društva) in samozapo-
sleni v kulturi;

– so registrirana za izvajanje dejavnosti na prijavlje-
nem področju javnega razpisa (dokazilo: potrdilo o vpisu 
v razvid samozaposlenih v kulturi);

– prijavitelji morajo prijavljene programe oziroma 
projekte v letu 2016 izvesti na območju MOK;

– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-
manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je 
program ali projekt sofinanciran s strani MOK;

– so izvedli oziroma priredili v zadnjem letu delova-
nja na območju MOK najmanj 3 kulturne dogodke;

– tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe ali 
projekte na področju C. ali D., ne morejo kandidirati na 
področjih A. in B.

c) za področje E.:
– se lahko prijavijo kulturna društva in samozapo-

sleni v kulturi;
– so registrirana za izvajanje dejavnosti na prijavlje-

nem področju javnega razpisa (dokazilo: potrdilo o vpisu 
v razvid samozaposlenih v kulturi);

– kulturna društva in samozaposleni v kulturi mora-
jo imeti svoj sedež na območju MOK najmanj dve leti, 
vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj;

– bodo prijavljene projekte izvedli v letu 2016 na 
območju MOK;

– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-
manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je projekt sofinanciran s strani MOK.

d) za vsa področja:
– V primeru, da je bil prijavitelj v letu 2015 pogodbe-

na stranka Mestne občine Koper mora imeti izpolnjene 
vse pogodbene obveznosti do Mestne občine Koper 
(podpisana izjava prijavitelja).

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje 
in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost 
in za spomeniško varstvene akcije.

Prijavitelj se s svojim programom oziroma projek-
tom za leto 2016 lahko prijavi samo na enega izmed 
javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2016 in 
sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokri-
va osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To 
ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje 
prireditev v MOK za leto 2016 in za prijave na javni 
razpis za sofinanciranje športnih programov v MOK 
za leto 2016.

Kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj nave-
denih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih 
postopkov ter s sklepom zavržene.

5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za kvalitetno presojo prispelih prijav na razpis bodo 

upoštevani naslednji kriteriji:
– kakovost, inovativnost in zasnova programa ozi-

roma projekta:
– za izvedbo programa oziroma projekta obstaja 

izdelan časovni načrt z lokacijo,
– dostopnost programa oziroma projekta,
– obrazložitev in utemeljitev programa oziroma 

projekta;
– število realiziranih predstav, razstav, koncertov … 

na leto (velja za področje A., B., C. in D.);
– število izdanih knjig, brošur in drugih publikacij 

oziroma izdanih številk revij v zadnjih dveh letih (velja 
za področje E.);

– reference prijavitelja in reference sodelujočih par-
tnerjev (število kritik, nagrad …) oziroma prepoznavnost 
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preteklih projektov oziroma programov prijavitelja v slo-
venskem kulturnem in mednarodnem prostoru;

– realno in natančno prikazana finančna konstruk-
cija programa oziroma projekta;

– čas delovanja prijavitelja (število let delovanja 
prijavitelja);

– število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pri-
pravo programa oziroma projekta;

– predstavitev programa delovanja v okviru kultur-
nega programa Mestne občine Koper (velja za področje 
A in B).

Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju 
zgoraj navedenih kriterijev, dodeljena določena sred-
stva.

Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri katerih 
se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da 
je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena 
takoj, ko bo to ugotovljeno.

6. Višina sredstev za sofinanciranje programov in 
projektov

Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje 
kulturnih programov / projektov v Mestni občini Koper 
v letu 2016 je opredeljena s proračunom za leto 2016, 
in sicer največ do 136.100,00 €, na naslednjih področjih 
v zneskih:

– področje A. umetniški programi 46.000,00 €,
– področje B. programi ljubiteljske kulturne de-

javnosti s področja glasbe, gledališča in lutk, folklore 
78.800,00 €,

– področje C. likovna in galerijska dejavnost 
8.300,00 €,

– področje D. projekti samostojnih ustvarjalcev na 
področju kulture 500,00 €,

– področje E. projekti založništva 2.500,00 €.
MOK si pridržuje pravico do spremembe okvirne 

višine sredstev za posamezno področje.
MOK v okviru tega razpisa ne bo sofinancirala tistih 

programov in projektov, ki po vsebini ne sodijo na po-
dročja kulturnih dejavnosti in tistih, ki resorno spadajo 
na druga področja (npr. šolstvo – daljše izobraževalne 
oblike, šport, sociala, znanost, …). Prav tako ne bodo 
sofinancirani programi in projekti, katerih finančna kon-
strukcija ne bo odražala realnih možnosti koriščenja 
razpisanih sredstev.

7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2016 v skladu s predpisi, ki določajo iz-
vrševanje proračuna.

8. Dokumenti potrebni za veljavnost prijave
Za pravilnost prijave programa oziroma projekta 

mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1 – 

Podatki o prijavitelju programa ali projekta
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 

– Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih po-
datkih

– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – 
Prijava programa ali projekta

– izpolnjen, podpisan in žigosan OBR-4 – Vzorec 
pogodbe o sofinanciranju programa ali projekta.

Prijavitelj k vlogi ne potrebuje priložiti obrazcev šte-
vilka 5 in 6.

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na 
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi 
zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpi-
sani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) 
prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.

Kolikor prijavitelj prijavlja več programov – projek-
tov oziroma področij, mora za vsak posamični program 
oziroma projekt izpolniti ločen obrazec OBR-3. Ostale 

obrazce (OBR-1, OBR-2, OBR-4) pa izpolne samo en-
krat. Vse izpolnjene obrazce naj prijavitelj dostavi v eni 
kuverti.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-
roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu 
soglašati s preverjanjem namenske porabe proračun-
skih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer 
s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni na dokazila 
o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse 
v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in 
dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za pravilno.

Vsi fotokopirani dokumenti morajo biti opremljeni na 
način: »kopija je enaka originalu, jamči:« sledi podpis 
odgovorne osebe oziroma zakonitega zastopnika, žig 
ter datum.

Spodaj navedeni dokumenti so obvezna sestavina 
prijave na razpis:

I. akt o ustanovitvi oziroma statut društva – prilo-
žijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič 
oziroma delujejo že dalj časa in so imeli spremembe od 
zadnje prijave na razpis.

Dokazilo: Akt o ustanovitvi pravne osebe oziroma 
statut društva.

II. fotokopija razvida pri Ministrstvu za kulturo in po-
trdilo o stalnem prebivališču (ali kopija veljavnega oseb-
nega dokumenta – osebna izkaznica, potni list) kolikor je 
prijavitelj fizična oseba, ki ima status samozaposlenega 
v kulturi in deluje na področju Mestne občine Koper.

Dokazilo: fotokopija
III. pisna izjava založnika o vključitvi predlagane 

izdaje v založniški program
(velja samo za področje E.).
Dokazilo: pisna izjava
Prijavitelj programa oziroma projekta mora v obraz-

cu OBR-3 Prijava programa oziroma projekta obvezno 
navesti terminski plan, t.j. časovni potek programa ozi-
roma projekta z navedbo planiranih aktivnosti. V primeru 
odobritve programa oziroma projekta je prijavitelj more-
bitna odstopanja od načrtovanega plana in obrazložitve 
zanje dolžan pisno sporočiti na naslov Urad za družbene 
dejavnosti in razvoj, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 
6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov: ingrid.ko-
zlovic@koper.si.

Kakršnekoli druge spremembe v zvezi z izvajanjem 
sofinanciranja programa oziroma projekta lahko prijavi-
telj javi pisno na zgornji naslov ali na zgoraj navedeno 
elektronsko pošto.

Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo po-
sredovati na zgoraj naveden naslov vmesno poročilo. 
Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vmesno 
poročilo posredovano najkasneje do 26. 11. 2016. Ob-
vezno pa mora prijavitelj ob končnem poročilu priloži-
ti dodatna gradiva (letake, časopisne članke, nosilce 
podatkov, razne materiale, ipd.) kot dokazilo o realizi-
ranem programu oziroma projektu. Navedena gradiva 
so obvezna priloga končnega poročila. Rok za oddajo 
končnega poročila o sofinanciranju programa oziroma 
projekta s področja kulturnih dejavnosti za leto 2016 je 
28. 2. 2017.

Vmesno in končno poročilo lahko prijavitelj odda 
tudi po elektronski pošti (skenirano z žigom in podpisom 
odgovorne osebe) na naslov: ingrid.kozlovic@koper.si.

Kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je ne-
popolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja 
pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj 
v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi, bo taka 
vloga zavržena.
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9. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovoj-

nici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico 
(OBR-7).

Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremlje-
ni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje 
do ponedeljka, 22. februarja 2016 na naslov Mestna 
občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo 
do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času 
uradnih ur.

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave 
na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni 
ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.

Nepravočasne prijave in ne popolne dopolnitve ne 
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.

10. Obravnava prijav in izid razpisa
Prijavljen program/projekt lahko komisija preraz-

poredi na drugo področje kulturne dejavnosti glede na 
vsebino prijave in razpisana sredstva oziroma na drug 
razpis.

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obvešče-
ni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo razpisa.

Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov 
bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi bodo 
določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

11. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 

izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Me-
stne občine Koper, www.koper.si ali pa jo v tem roku 
zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v spre-
jemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Informacije kot so npr. kraj oddaje prijave in podob-
no v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu 
za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, 
tel. 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.

Mestna občina Koper

Št. 181-1/2016 Ob-1131/16

Na podlagi sklepa župana št. 181-1/2016, z dne 
15. 1. 2016, Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov dela društev in drugih 

ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo 
zdravja v Mestni občini Koper za leto 2016  

(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pro-

gramov dela društev in drugih ustanov, katerih delova-
nje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper 
v letu 2016.

Prijavitelj se s svojim programom oziroma aktiv-
nostjo za leto 2016 lahko prijavi samo na enega izmed 
javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2016, in 
sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva 
osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To ne 
velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje priredi-
tev v MOK za leto 2016 in za prijave na javni razpis za 
sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2016.

2. Pogoji in merila
Pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo izključno društva 

in ustanove, katerih delovanje spodbuja razvoj in pro-
mocijo zdravja in ki:

– delujejo na območju Mestne občine Koper in so 
registrirana v Sloveniji,

– delujejo s ciljem pospeševanja razvoja promocije 
zdravja na območju Mestne občine Koper ali delujejo 

s ciljem promocije zdravja na območju Mestne občine 
Koper,

– ne bodo prejela sredstev za letno delovanje dru-
štva iz drugih virov Mestne občine Koper v letu 2016,

– se bodo obvezno vključila v prireditev Dnevi 
zdravja-Koper zdravo mesto v mesecu maju (21. in 
22. 5. 2016).

Predmet sofinanciranja ne bodo programi, ki sodijo 
v redno dejavnost zavodov, organizacija počitnic, izletov, 
taborov in letovanj.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustano-
vljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustano-
vah in Zakona o zavodih ali drugih organizacij, katerih 
namen in cilj delovanja je nepridobiten in imajo uradni 
sedež na ozemlju Republike Slovenije.

Mestna občina Koper bo sofinancirala delovanja 
društev in drugih ustanov, katerih aktivnosti temeljijo na:

– izvajanju aktivnosti na področju spodbujanja lo-
kalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih po-
speševanja promocije zdravja,

– izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva za 
zdravje,

– izvajanju promocijske in informativne dejavnosti 
v kraju,

– aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več 
društev in ustanov,

– aktivnosti ki omogočajo uspešno, množično vklju-
čevanje uporabnikov iz Mestne občine Koper,

– aktivnostih, z večletnim delovanjem,
– aktivnostih, ki bodo predstavljene širši javnosti,
– vključevanju v aktivnosti, prireditve in projekte 

v izvajanju Mestne občine Koper, in sicer obvezno v me-
secu maju Dnevi zdravja, v drugih dnevih namenjenim 
promociji zdravja, v septembru v Tednu mobilnosti itd.

S tem javnim razpisom Mestna občina Koper ne 
sofinancira aktivnosti investicijske narave.

Merila za izbor prijav
Komisija sofinancerja bo, po zaporedju najvišje 

ocenjenih prijav, izvedla presojo primernega zneska so-
financiranja aktivnosti z vidika višine zaprošenih sred-
stev, ostalih virov sofinanciranja, izvedljivosti prijavljenih 
aktivnosti in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti 
glede na predvideno strukturo stroškov. Poleg skupne-
ga zbira točk, bo ta presoja osnova za dodelitev višine 
sredstev sofinanciranja za posamezno prijavo.

Izločitveno merilo:
– kolikor so aktivnosti neskladne s predmetom in 

nameni javnega razpisa, strokovna komisija prijavo iz-
loči in je ne ocenjuje.

3. Okvirna višina sredstev: vrednost razpisanih 
sredstev za sofinanciranje programov dela društev in 
drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja razvoj in 
promocijo zdravja v Mestni občini Koper v letu 2016 je 
višina opredeljena s proračunom za leto 2016 največ 
do 12.150 EUR.

4. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo 
biti porabljena v letu 2016 v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

5. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na 

obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-

roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem 

obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe pro-
računskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, 
in sicer s strani pooblaščene osebe občine.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
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6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot pripo-

ročeno pošiljko najkasneje do 22. 2. 2016 na naslov 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali 
jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in 
sicer v času uradnih ur.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z ozna-
ko: Javni razpis za sofinanciranje programov dela dru-
štev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja pro-
mocijo zdravja v Mestni občini Koper za leto 2016, »Ne 
odpiraj, št. 181-1/2016«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošilja-
telja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označe-
ne in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo 
obravnavane.

7. Odpiranje prijav, obvestilo o izidu javnega razpisa
Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugota-

vljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če 
strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 
14 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo 
v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v določenem 
roku prijave ne dopolni, se prijava zavrže kot nepopolna.

Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila 
o izidu razpisa predvidoma v roku 30 dni po sprejemu 
odločitve.

Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo 
možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, 
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja 
proračunskih sredstev.

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s po-
goji ter kriteriji in merili razpisa.

8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali 
pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času 
uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, 
Verdijeva 10, Koper.

Mestna občina Koper

Št. 322-204/2015 Ob-1132/16

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradni list RS, št. 40/00, 30/01, 29/03, 90/05, 67/06 in 
39/08) ter sklepa župana št. 322-205/2015, z dne 15. 1. 
2016, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 
Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper 

za leto 2016
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prire-

ditev v Mestni občini Koper za leto 2016.
Kot prireditev se šteje enodnevni ali večdnevni javni 

dogodek, namenjen širši javnosti ali sklop enodnevnih 
prireditev, ki se odvijajo v nekem daljšem obdobju. Va-
bilo oziroma obveščanje obiskovalcev prireditve mora 
biti zato javno objavljeno vsaj z enim izmed naslednjih 
promocijskih kanalov: plakat in/ali promocijska tiskovina 
(ne štejejo fotokopirane tiskovine) in/ali oglas v medijih 
(v tiskanem mediju, radijski oglas, TV oglas itd.).

Vsebina prireditve je lahko kulturne, športne, turi-
stične, zabavne ali socialne narave oziroma namenjena 
otrokom in mladini.

Tiste prireditve in aktivnosti, ki niso predmet jav-
nega razpisa so podrobneje opredeljene v razpisni do-

kumentaciji javnega razpisa. Le-te niso upravičene do 
sredstev tega javnega razpisa.

2. Pogoji in merila
Pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo samostojne pravne ose-

be ali samostojne fizične osebe (s.p.):
– društva in zveze društev,
– ustanove in druge organizacije,
– zasebni zavodi,
– gospodarske družbe in samostojni podjetniki,
ki opravljajo dejavnosti, ki so vezane na predmet 

javnega razpisa in katerih prijavljena vsebina ne bo 
sofinancirana iz drugih sredstev proračuna Mestne ob-
čine Koper za leto 2016 ter niso sub jekti, za katere velja 
omejitev poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10).

Mestna občina Koper bo sofinancirala prireditve 
prijaviteljev:

– ki so odprtega značaja in so dostopne širšemu 
krogu obiskovalcev;

– ki bodo izvedene v letu 2016 in v Mestni občini 
Koper;

– ki imajo pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov 
in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja;

– ki v letu 2016 ne bodo sofinancirane iz drugih 
finančnih virov Mestne občine Koper;

– imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj;
– dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponud-

bo mesta;
– katerih vsebina je vezana na področja, ki so pred-

met razpisa in ni navedena na seznamu vsebin, ki 
niso predmet javnega razpisa.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni nasle-
dnji prijavitelji: krajevne skupnosti, fizične osebe, javna 
podjetja, izobraževalne ustanove in javni zavodi.

Do sredstev ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki 
na promocijskih materialih prireditve ne bodo objavili 
logotipa Mestne občine Koper ali ne bodo navedli, da 
je prireditev sofinancirala Mestna občina Koper. Le to 
morajo prijavitelji ustrezno dokazati v končnem poročilu.

Merila:
Za določitev višine sofinanciranja posameznih prire-

ditev bodo uporabljena merila, ki so podrobneje oprede-
ljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

3. Okvirna višina sredstev
Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje pri-

reditev v Mestni občini Koper v letu 2016, je opredeljena 
v proračunu Mestne občine Koper za leto 2016, in znaša 
150.000,00 EUR.

Mestna občina Koper si pridržuje pravico do spre-
membe okvirne višine sredstev v primeru, da se raz-
položljiva sredstva spremenijo v postopku izvrševanja 
proračuna ali rebalansa proračuna MOK za leto 2016.

Odobrena sredstva bodo prijaviteljem nakazana 
po izvedbi prijavljene prireditve, podpisani pogodbi in 
po predložitvi popolnega končnega poročila z vsemi 
zahtevanimi prilogami in dokazili. Prijavitelju se bo izpla-
čalo do tiste višine odobrenih sredstev, kot bo priloženih 
kopij računov plačanih upravičenih stroškov.

Seznam upravičenih stroškov javnega razpisa je 
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji javne-
ga razpisa.

4. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo 
biti porabljena v letu 2016 v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

5. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma 
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dokazila, ki so navedena v prijavnih obrazcih (zadostuje-
jo vse priloge in dokazila k prvi prijavi, k ostalim prijavam 
ni potrebno ponovno prilagati vseh zahtevanih prilog in 
dokazil). Prijavitelj mora s podpisom izjave na prijavnem 
obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe pro-
računskih sredstev, dodeljenih na podlagi tega javnega 
razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot pripo-

ročeno pošiljko najkasneje:
– do 22. februarja 2016, za prireditve, ki so se iz-

vedle oziroma se bodo izvajale v obdobju od 1. januarja 
do 31. decembra 2016,

– do 11. aprila 2016, za prireditve, ki se bodo izva-
jale od 1. junija do 31. decembra 2016,

– do 6. junija 2016, za prireditve, ki se bodo izvajale 
od 1. julija do 31. decembra 2016,

– do 26. septembra 2016, za prireditve, ki se bodo 
izvajale od 1. do 31. decembra 2016,

na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 
6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni 
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, 
pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.

Prijave, ki ne bodo posredovane pravočasno ne 
bodo obravnavane in ne bodo upravičene do dodelitve 
sredstev iz tega razpisa.

Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana do 
vključno 22. februarja 2016, 11. aprila 2016, 6. junija 
2016 oziroma 26. septembra 2016, skladno z oprede-
ljenimi datumi izvedbe prireditve.

Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisne dokumentacije.

Za neupravičeno prijavo se šteje tista prijava, kate-
re prijavitelj oziroma vsebina prijave ne izpolnjuje pogo-
jev določenih v besedilu javnega razpisa. Izpolnjevanje 
pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vse-
bine prijave prijavitelja.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z ozna-
ko: »Ne odpiraj – 322-204/2015, prireditev«. Na hrbtni 
strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.

7. Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu 
javnega razpisa

Odpiranje prijav bo najkasneje v roku 3 delovnih dni 
po poteku roka za prijavo in sicer predvidoma. 26. febru-
arja, 15. aprila, 10. junija oziroma 30. septembra 2016 
ob 10. uri, v prostorih Turistične organizacije Koper, 
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri odpiranju prijav bo 
strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede 
na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, 
da prijava ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav 
pozove pisno ali ustno prijavitelja, da vlogo v določenem 
roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, 
se vloga zavrže kot nepopolna.

Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila 
o izidu razpisa v roku 30 dni po sprejemu odločitve.

Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo 
možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, 
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja 
proračunskih sredstev.

8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva objave do izteka prijavnih rokov dosegljiva na 
spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si, lah-
ko pa jo v tem roku zainteresirani prijavitelji dvignejo 
v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine 

Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije 
v zvezi z razpisom lahko dobijo zainteresirani na Turi-
stični organizaciji Koper, tel. 05/66-46-216 pri Magdaleni 
Škrlj Bura.

Mestna občina Koper

Št. 410-24/2016 Ob-1133/16

Na podlagi sklepa župana, št. 410-24/2015 z dne 
15. 1. 2016, Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov za otroke 

in mladino v Mestni občini Koper za leto 2016  
(v nadaljevanju: razpis)

1. Cilji javnega razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje ustvarjalnosti;
– podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki 

jih ne izvajajo javni zavodi in so pomembni za splošni 
razvoj otrok in mladine;

– podpiranje izvajanja kakovostnih projektov, 
ki predstavljajo posamično aktivnost izvajalcev, ki so 
pomembni za splošni razvoj otrok in mladine;

– povečanje raznolikosti programov in projektov za 
otroke in mladino.

2. Razpisna področja in splošni pogoji prijave na 
posameznih področjih

a) Mestna občina Koper (v nadaljevanju: MOK) bo 
sofinancirala programe/projekte z naslednjih področij 
dejavnosti:

A. programe in projekte za otroke (do 14 let staro-
sti), ki so namenjeni:

– dvigu kakovosti življenja in kakovostnemu preži-
vljanju prostega časa otrok;

– zadovoljevanju interesov otrok;
– spodbujanju in razvijanju ustvarjalnega dela;
– spodbujanju in razvijanju neformalnih oblik vzgo-

je, izobraževanja in usposabljanja;
– dejavnostim med šolskimi počitnicami;
– posamičnim dejavnostim, ki se vključujejo v naci-

onalne in mednarodne projekte;
– razvijanju sodelovanja z zavodi, ustanovami in 

društvi, ki delajo na področju dela z otroki v Mestni ob-
čini Koper;

– prireditve, namenjene otrokom, izvedene v okviru 
širšega programa prijavitelja.

B. programe in projekte za mladino (od starosti 15 
do 29 let).

– izobraževanje in usposabljanje za mladinsko 
delo;

– spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje inte-
resov mladih;

– aktivno preživljanje prostega časa;
– spodbujanje in razvijanje ustvarjalnega dela;
– spodbujanje prostovoljnega dela;
– dejavnosti med šolskimi oziroma študijskimi po-

čitnicami;
– zmanjševanje diskriminacije in socialne izključe-

nosti mladih;
– preprečevanje nasilja med mladimi in nad mla-

dimi;
– spodbujanje in razvijanje neformalnih oblik vzgo-

je, izobraževanja in usposabljanja;
– osveščanje in sprejemanje drugačnosti;
– informiranost mladih in zmanjšanje odliva intelek-

tualnega potenciala iz Mestne občine Koper;
– mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija 

mladih v družbi;
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– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vpra-
šanjih;

– izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so 
pomembne za razvoj vzgoje in izobraževanja;

– razvoj interesnih oblik združevanja mladih;
– posamične dejavnosti, ki se vključujejo v nacio-

nalne in mednarodne projekte;
– prireditve, namenjene mladim, izvedene v okviru 

širšega programa prijavitelja.
Predmet sofinanciranja ne bodo programi oziroma 

projekti izvajalcev s področja kulture, športa, turizma, 
socialnega varstva, zdravstva in preventivni programi, 
ki so predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper, kot 
tudi ne aktivnosti komercialnega značaja ter organizacija 
izletov in letovanj.

Predmet sofinanciranja po tem razpisu tudi niso 
posamične prireditve, ki so kot enodnevni ali večdnev-
ni javni dogodek namenjene širši javnosti in so kot 
take predmet javnega razpisa za sofinanciranje priredi-
tev v Mestni občini Koper za tekoče leto.

b) Za sofinanciranje programov/projektov se lahko 
prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje 
razpisa:

a) za področje A.:
– društva in njihove zveze, mladinski sveti, usta-

nove, zavodi in ostale nevladne organizacije, ki so 
registrirani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem po-
dročju razpisa (dokazilo: kopija veljavnega statuta – 
priložijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo 
prvič oziroma delujejo že dalj časa in so imeli določene 
spremembe);

– imajo sedež v MOK oziroma imajo v aktu o usta-
novitvi (statut …) določeno (dislocirano, območno …) 
enoto na območju MOK;

– izvajajo programe in projekte za otroke najmanj 
dve leti, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka 
nazaj, na območju in za uporabnike MOK;

– niso redno financirani iz sredstev proračuna MOK;
– da se program izvaja izven rednih šolskih pro-

gramov;
– da je vsebina prijavljenega programa skladna 

s predmetom razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske 

pogoje za realizacijo programa;
– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2016 na 

območju MOK;
– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-

manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je program oziroma projekt sofinanciran s strani MOK;

– posamezni prijavitelj lahko prijavi programe oziro-
ma projekte samo za otroke ali za mladino.

b) za področje B.:
– društva in njihove zveze, mladinski sveti, ustano-

ve, zavodi in ostale nevladne organizacije, ki so registri-
rani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju raz-
pisa (dokazilo: kopija veljavnega statuta – priložijo samo 
društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oziroma 
delujejo že dalj časa in so imeli določene spremembe);

– imajo sedež v MOK oziroma imajo v aktu o usta-
novitvi (statut …) določeno (dislocirano, območno …) 
enoto na območju MOK;

– izvajajo programe in projekte za mladino najmanj 
dve leti, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka 
nazaj, na območju in za uporabnike MOK;

– niso redno financirani iz sredstev proračuna MOK;

– da se program izvaja izven rednih šolskih oziroma 
študijskih programov;

– da je vsebina prijavljenega programa skladna 
s predmetom razpisa;

– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske 
pogoje za realizacijo programa;

– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2016 na 
območju MOK;

– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-
manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je program oziroma projekt sofinanciran s strani MOK;

– posamezni prijavitelj lahko prijavi programe oziro-
ma projekte samo za otroke ali za mladino.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje 
in investicije.

Prijavitelj se s svojim programom oziroma projek-
tom za leto 2016 lahko prijavi samo na enega izmed 
javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2016 in 
sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva 
osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To ne 
velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje priredi-
tev v MOK za leto 2016 in za prijave na javni razpis za 
sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2016.

Kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj nave-
denih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih 
postopkov ter s sklepom zavržene.

3. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za kvalitetno presojo prispelih prijav na razpis bodo 

upoštevani naslednji kriteriji:
– kakovost, inovativnost in zasnova programa ozi-

roma projekta:
– za izvedbo programa oziroma projekta obstaja 

izdelan časovni načrt z lokacijo
– dostopnost programa oziroma projekta
– obrazložitev in utemeljitev programa oziroma 

projekta;
– reference prijavitelja in reference sodelujočih par-

tnerjev oziroma prepoznavnost preteklih projektov oziro-
ma programov prijavitelja v slovenskem prostoru;

– realno prikazana finančna konstrukcija programa 
oziroma projekta;

– čas delovanja prijavitelja (število let delovanja 
prijavitelja);

– število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pri-
pravo programa oziroma projekta;

– sodelovanje mladih pri načrtovanju in izvedbi pro-
gramov oziroma projektov (samo za področje B);

– sodelovanje in povezovanje z drugimi akterji na 
področju mladine (samo za področje B);

– zagotovljene ustrezne prostorske pogoje za rea-
lizacijo načrtovanega/ih programa/ov.

Na področju B bodo bili prednostno obravnavani 
prijavitelji:

– ki bodo zagotavljali ustrezne prostorske pogoje 
za izvajanje programov/projektov, torej najmanj 150 m2 
uporabnih in servisnih prostorov (OBR 7a – Izjava o la-
stništvu objekta ali OBR 7b – Soglasje lastnika ali upra-
vljalca objekta);

– ki bodo prijavi priložili vsaj tri izjave oseb mlajših 
od 30 let o sodelovanju v programski/projektni skupini 
(OBR 8 – Izjava osebe o sodelovanju v programski/pro-
jektni skupini);

– ki bodo program izvajali v sodelovanju s Centrom 
mladih Koper.

Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju zgo-
raj navedenih kriterijev, dodeljena določena sredstva.
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MOK bo posamezne programe oziroma projekte 
sofinancirala največ do višine pričakovanih sredstev in 
glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri katerih 
se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da 
je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena 
takoj, ko bo to ugotovljeno.

4. Višina sredstev za sofinanciranje programov in 
projektov

Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje pro-
gramov in projektov za otroke in mladino v Mestni občini 
Koper v letu 2016 je opredeljena s proračunom za leto 
2016, in sicer največ do 98.020,00 €, na naslednjih po-
dročjih v zneskih:

– programi za otroke 50.020,00 €
– programi za mladino 48.000,00 €.
MOK si pridržuje pravico do spremembe okvirne 

višine sredstev za posamezno področje.
MOK v okviru tega razpisa ne bo sofinancirala tistih 

programov in projektov, ki po vsebini ne sodijo na po-
dročja tega razpisa in tistih, ki resorno spadajo na dru-
ga področja (npr. šolstvo – daljše izobraževalne oblike, 
šport, sociala, znanost, raziskovanje …). Prav tako ne 
bodo sofinancirani programi in projekti, katerih finančna 
konstrukcija ne bo odražala realnih možnosti koriščenja 
razpisanih sredstev.

5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2016 v skladu s predpisi, ki določajo iz-
vrševanje proračuna.

6. Dokumenti potrebni za veljavnost prijave
Za pravilnost prijave programa oziroma projekta 

mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1 – 

Podatki o prijavitelju programa ali projekta,
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 

– Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih po-
datkih,

– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – 
Prijava programa ali projekta,

– izpolnjen, podpisan in žigosan OBR-4 – Vzorec 
pogodbe o sofinanciranju programa ali projekta,

– podpisan in žigosan OBR-7a – Izjava o lastništvu 
objekta – v primeru, da se program/projekt izvaja v la-
stnih prostorih (samo za področje B),

– podpisan in žigosan OBR-7b – Soglasje lastnika 
ali upravljalca objekta – v primeru, da se program/pro-
jekt izvaja v drugih prostorih (samo za področje B),

– podpisan in žigosan OBR-8 – Izjava osebe o so-
delovanju v programski/projektni skupini (samo za po-
dročje B),

– podpisan in žigosan OBR-9 – Izjava o partnerstvu 
(samo za področje B).

Prijavitelj k vlogi ne potrebuje priložiti obrazcev šte-
vilka 5 in 6.

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na 
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 
Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani 
in podpisani s strani odgovorne osebe (zakonitega 
zastopnika) prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno 
z zahtevami.

Kolikor prijavitelj prijavlja več programov oziroma 
projektov za različno področje (otroci ali mladina), mora 
za vsak posamični program oziroma projekt izpolniti 
ločen obrazec:

– OBR-3 ter na njem označiti za katero področje 
gre,

– OBR-7a ali 7b (samo za področje B),
– OBR-8 (samo za področje B) in
– OBR-9 (samo za področje B).

Ostale obrazce (OBR-1, OBR-2, OBR-4) pa izpolne 
samo enkrat.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-
roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu 
soglašati s preverjanjem namenske porabe proračun-
skih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer 
s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni na dokazila 
o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse 
v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in 
dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za pravilno.

Vsi fotokopirani dokumenti morajo biti opremljeni na 
način: »kopija je enaka originalu, jamči:« sledi podpis 
odgovorne osebe oziroma zakonitega zastopnika, žig 
ter datum.

Spodaj navedeni dokumenti so obvezna sestavina 
prijave na razpis:

I. akt o ustanovitvi oziroma statut društva – prilo-
žijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič 
oziroma delujejo že dalj časa in so imeli spremembe od 
zadnje prijave na razpis.

Dokazilo: Akt o ustanovitvi pravne osebe oziroma 
statut društva.

II. poročilo o izvajanju programov/projektov za otro-
ke ali mladino na območju in za uporabnike MOK za leti 
2014 in 2015

Dokazilo: Poročilo o izvajanju programov/projektov 
za otroke ali za mladino za leti 2014 in 2015.

Prijavitelj programa oziroma projekta mora v obraz-
cu OBR-3 Prijava programa oziroma projekta obvezno 
navesti terminski plan, t.j. časovni potek programa ozi-
roma projekta z navedbo planiranih aktivnosti. V primeru 
odobritve programa oziroma projekta je prijavitelj more-
bitna odstopanja od načrtovanega plana in obrazložitve 
zanje dolžan pisno sporočiti na naslov Urad za družbene 
dejavnosti in razvoj, Mestna občina Koper, Verdijeva 
10, 6000 Koper ali po elektronski pošti: ingrid.kozlo-
vic@koper.si.

Kakršnekoli druge spremembe v zvezi z izvajanjem 
sofinanciranja programa oziroma projekta lahko prijavi-
telj javi pisno na zgornji naslov ali na zgoraj navedeno 
elektronsko pošto.

Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo po-
sredovati na zgoraj naveden naslov vmesno poročilo. 
Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vmesno 
poročilo posredovano najkasneje do 26. 11. 2016. Obve-
zno pa mora prijavitelj ob vmesnem in končnem poročilu 
priložiti dodatna gradiva (letake, časopisne članke, nosil-
ce podatkov, razne materiale, ipd.) kot dokazilo o reali-
ziranem programu oziroma projektu. Navedena gradiva 
so obvezna priloga vmesnega in končnega poročila. Rok 
za oddajo končnega poročila o sofinanciranju programa 
oziroma projekta za leto 2016 je 28. 2. 2017.

Vmesno in končno poročilo lahko prijavitelj odda 
tudi po elektronski pošti (skenirano z žigom in podpisom 
odgovorne osebe) na naslov: ingrid.kozlovic@koper.si.

Kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je ne-
popolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja 
pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj 
v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi, bo taka 
vloga zavržena.

7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovoj-

nici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico 
(OBR-10).

Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremljeni 
ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 
ponedeljka, 22. februarja 2016 na naslov Mestna občina 
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Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne 
oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdije-
va ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave 
na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni 
ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.

Nepopolne in nepravočasne prijave in dopolnitve ne 
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.

8. Obravnava prijav in izid razpisa
Prijavljen program/projekt lahko komisija preraz-

poredi na drugo področje glede na vsebino prijave in 
razpisana sredstva oziroma na drug razpis.

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obvešče-
ni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo razpisa.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene po-
godbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji 
in način koriščenja proračunskih sredstev.

9. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 

izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Me-
stne občine Koper, www.koper.si ali pa jo v tem roku 
zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v spre-
jemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Informacije kot so npr. kraj oddaje prijave in podob-
no v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu 
za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, 
tel. 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.

Mestna občina Koper

Št. 354-3/2016 Ob-1134/16

Na podlagi sklepa župana, št. 354-3/2016 z dne 
15. 1. 2015, Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov dela društev in drugih 

ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo 
varstva okolja v Mestni občini Koper za leto 2016  

(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pro-

gramov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje 
spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper 
v letu 2016.

Prijavitelj se s svojim programom oziroma aktiv-
nostjo za leto 2016 lahko prijavi samo na enega izmed 
javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2016 in 
sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva 
osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To ne 
velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje priredi-
tev v MOK za leto 2016 in za prijave na javni razpis za 
sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2016.

2. Pogoji in merila
Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo izključno društva in 

ustanove, katerih delovanje spodbuja razvoj in promoci-
jo varstva okolja in ki:

– delujejo na območju Mestne občine Koper in so 
registrirana v Sloveniji,

– delujejo s ciljem pospeševanja razvoja varovanja 
okolja na območju Mestne občine Koper ali delujejo s ci-
ljem varstva okolja na območju Mestne občine Koper,

– ne bodo prejela sredstev za letno delovanje dru-
štva iz drugih virov Mestne občine Koper v letu 2016,

– se bodo obvezno vključila v prireditev Teden mo-
bilnosti v mesecu septembru (od 16. do 22. septembra 
2016).

Predmet sofinanciranja ne bodo programi, aktiv-
nosti, ki sodijo v redno dejavnost zavodov, organizacija 
počitnic, izletov, taborov in letovanj.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustano-
vljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustano-
vah in Zakona o zavodih ali drugih organizacij, katerih 
namen in cilj delovanja je nepridobiten in imajo uradni 
sedež na ozemlju Republike Slovenije.

Mestna občina Koper bo sofinancirala delovanja 
društev in drugih ustanov, katerih aktivnosti temeljijo na:

– izvajanju aktivnosti na področju spodbujanja lo-
kalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih po-
speševanja varovanja okolja,

– izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva za 
varstvo okolja,

– izvajanju promocijske in informativne dejavnosti 
v kraju na področju varovanja okolja,

– aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več 
društev in ustanov,

– aktivnosti ki omogočajo uspešno, množično vklju-
čevanje uporabnikov iz Mestne občine Koper,

– aktivnostih, z večletnim delovanjem,
– aktivnostih, ki bodo predstavljene širši javnosti,
– vključevanju v aktivnosti, prireditve in projekte 

v izvajanju Mestne občine Koper, in sicer obvezno v me-
secu septembru v Tednu mobilnosti, ter v obeleženih 
dnevih varstva okolja, kot so svetovni dan okolja, dan 
zemlje, ekodnevi itd.

S tem javnim razpisom Mestna občina Koper ne 
sofinancira aktivnosti investicijske narave.

Merila za izbor prijav:
Komisija sofinancerja bo, po zaporedju najvišje 

ocenjenih prijav, izvedla presojo primernega zneska so-
financiranja aktivnosti z vidika višine zaprošenih sred-
stev, ostalih virov sofinanciranja, izvedljivosti prijavljenih 
aktivnosti in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti 
glede na predvideno strukturo stroškov. Poleg skupne-
ga zbira točk, bo ta presoja osnova za dodelitev višine 
sredstev sofinanciranja za posamezno prijavo.

Izločitveno merilo:
– kolikor so aktivnosti neskladne s predmetom in 

nameni javnega razpisa, strokovna komisija prijavo iz-
loči in je ne ocenjuje.

3. Okvirna višina sredstev: vrednost razpisanih 
sredstev za sofinanciranje programov dela društev in 
drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja razvoj in 
promocijo okolja v Mestni občini Koper v letu 2016 je 
višina opredeljena s proračunom za leto 2016 največ 
do 15.000 EUR.

4. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo 
biti porabljena v letu 2016 v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

5. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na 

obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-

roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem 

obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe pro-
računskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, 
in sicer s strani pooblaščene osebe občine.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot pripo-

ročeno pošiljko najkasneje do 22. 2. 2016 na naslov 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali 
jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in 
sicer v času uradnih ur.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z ozna-
ko: Javni razpis za sofinanciranje programov dela dru-
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štev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja pro-
mocijo varstva okolja v Mestni občini Koper za leto 2016, 
»Ne odpiraj, št. 354-3/2016«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošilja-
telja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označe-
ne in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo 
obravnavane.

7. Odpiranje prijav obvestilo o izidu javnega razpisa
Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugota-

vljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če 
strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 
14 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo 
v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v določenem 
roku prijave ne dopolni, se prijava zavrže kot nepopolna.

Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila 
o izidu razpisa predvidoma v roku 30 dni po sprejemu 
odločitve.

Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo 
možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, 
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja 
proračunskih sredstev.

8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si ali 
pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času 
uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, 
Verdijeva 10, Koper.

Mestna občina Koper

 Ob-1135/16

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega inte-
resa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 
100/11 – odl. US in 111/13) ter v skladu s Pravilnikom 
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kul-
turnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, 
št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni 
list RS, št. 38/12 in 90/12) Mestna občina Ljub ljana, 
Mestni trg 1, Ljub ljana (v nadaljevanju: MOL) objavlja

javni razpis
za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2016 

sofinancirala Mestna občina Ljub ljana
1. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projek-

tov (v nadaljevanju: projekti), ki bodo na območju MOL 
izvedeni v letu 2016. Razpis se nanaša na sofinancira-
nje projektov na naslednjih področjih:

A/uprizoritvene umetnosti,
B/glasbene umetnosti,
C/vizualne umetnosti (vključno s sekcijo arhitektura 

in oblikovanje),
D/intermedijske umetnosti,
E/kulturno-umetnostna vzgoja,
F/knjiga in mesto,
G/Ljub ljana bere,
H/mladike – prvi projekti.
2. Opredelitev razpisnih področij
2.1. A/uprizoritvene umetnosti obsegajo produkcijo 

na področju gledališča in plesa. To področje zajema vse 
zvrsti uprizoritvenih umetnosti, in sicer od dramskega, 
plesnega, lutkovnega in eksperimentalnega gledališča, 
prek ambientalnega do pouličnega gledališča in drugih 
umetniških praks. Prijavljeni projekti morajo obsegati 
najmanj 3 ponovitve.

2.2. B/glasbene umetnosti zajemajo pripravo in iz-
vedbo posameznih koncertov, koncertnih ciklov in festi-
valov. Koncertni cikel mora obsegati najmanj 4 koncer-
te, festival pa najmanj 7 glasbenih dogodkov v strnje-
nem časovnem obdobju. Izdaja nosilcev zvoka in slike 
ni predmet razpisa.

2.3. C/vizualne umetnosti zajemajo tako tradicio-
nalne zvrsti, kot so slikarstvo, risba, grafika, ilustracija, 
strip, kiparstvo, kot tudi sodobnejše načine izražanja: 
plastično, prostorsko in svetlobno oblikovanje, fotografijo, 
video, instalacije, performans, dogodek in druge sodobne 
ustvarjalne prakse 21. stoletja, ki se povezujejo z drugimi 
področji umetnosti, z znanostjo, ekologijo in podobno.

Sekcija arhitektura in oblikovanje zajema projekte 
s področja arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture, 
unikatnega, industrijskega, grafičnega oblikovanja, ozi-
roma vizualnih komunikacij.

Podpora na področju vizualnih umetnosti je na-
menjena samostojnim in skupinskim umetniškim raz-
stavnim projektom, ki bodo izvedeni na območju MOL, 
ter projektom, ki so plod mednarodnega sodelovanja 
ali sodelovanja z drugimi izvajalci in bodo izvedeni na 
območju MOL.

2.4. D/intermedijske umetnosti temeljijo na spajanju 
različnih novomedijskih praks in zajemajo poudarjeno 
uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov. 
Področja, ki jih štejemo med intermedijske umetnosti so: 
spletna umetnost, navidezna resničnost, multimedijski 
performans, interaktivna instalacija, robotska umetnost, 
kibernetska umetnost, digitalno arhiviranje, biotehnolo-
ška umetnost in različni prepleti vsega naštetega. Gre 
za projekte, ki na umetniški način uporabljajo in predsta-
vljajo procese, produkte in vplive tehnologij, znanosti in 
z njimi povezanimi družbenimi praksami, pri čemer so-
dobne tehnologije uporabljajo na reflektiven, ustvarjalen 
in raziskovalen način.

2.5. E/kulturno-umetnostna vzgoja zajema pripravo 
in izvedbo projektov, namenjenih otrokom in mladini (od 
3. do 19. leta) na vseh področjih kulture. Gre za pro-
jekte, katerih namen je otrokom in mladini na celovit in 
inovativen način predstaviti posamezne umetniške zvrsti 
in ustvarjanje, jim omogočiti neposreden stik z ustvar-
jalci, jih spodbujati k lastni ustvarjalnosti in navajati na 
aktivno in kritično refleksijo umetnosti. Kulturno-vzgojni 
projekt obvezno vključuje ustrezno pedagoško-didak-
tično zasnovo.

2.6. F/knjiga in mesto zajema podporo kakovostnim 
projektom promoviranja knjige in branja s poudarkom 
na oživitvi javnih površin v mestu. Posebna pozornost 
bo namenjena projektom, ki na inovativen način spod-
bujajo branje pri različnih ciljnih skupinah in povečujejo 
dostopnost knjige ter branja. Ljub ljana se je leta 2015 
pridružila Unescovi mreži kreativnih mest in se kot me-
sto literature zavezala, da bo spodbujala inovativne pri-
stope k spodbujanju branja in ohranjanje pomena knjige 
kot nosilke razvoja človeštva.

2.7. G/Ljub ljana bere je projekt, s katerim MOL 
sistematično spodbuja razvijanje bralne kulture pri raz-
ličnih ciljnih skupinah z namenom poudarjanja pomena 
družinskega branja v zgodnjem otroštvu, pomena knjige 
za razvoj posameznika v slehernem življenjskem obdo-
bju, hkrati pa z odkupom izbranih knjig MOL podpira in 
promovira vrhunske domače ustvarjalce ter zagotavlja 
dostopnost kakovostnega in raznovrstnega izvirnega 
leposlovja za otroke. V okviru tega razpisa bo MOL 
odkupil določeno število izvirnih slovenskih knjig za če-
trtošolce in četrtošolke.

2.8. H/mladike – prvi projekti zajemajo prve samo-
stojne projekte progresivnih avtorjev, ki so namenjeni 
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širši javnosti, in sicer na naslednjih področjih tega raz-
pisa: A/uprizoritvene umetnosti, B/glasbene umetnosti, 
C/likovne umetnosti (vključno s sekcijo arhitektura in 
oblikovanje) in D/intermedijske umetnosti. Posamezni-
kom, ki se šele uveljavljajo, zagotavljamo možnost za 
aktivno udejstvovanje na navedenih umetnostnih podro-
čjih ter jim dajemo priložnost za razvoj lastne ustvarjal-
nosti. S tem zagotavljamo razvoj novih estetskih praks 
znotraj posameznih področij kulture.

2.9. Predmet tega razpisa niso:
– projekti, ki so bili že izvedeni do 31. 12. 2015,
– priprave na projekte, ki ne bodo v celoti izvedeni 

v letu 2016,
– izobraževanja (razen na področju E/kultur-

no-umetnostna vzgoja),
– delavnice (razen na področju E/kulturno-umetno-

stna vzgoja),
– folklora,
– podelitve nagrad in obeležitve dogodkov,
– promocija,
– oblikovanje spletnih strani,
– intermedijski projekti, izobraževanja in delavnice 

na področju vizualnih umetnosti,
– medijski izdelki, ki izhajajo iz tržnih razmerij ali so 

namenjeni trženju (oglaševanje, ipd.),
– komercialne prireditve,
– udeležbe na sejmih,
– tisk strokovnih, znanstvenih in komercialnih pu-

blikacij,
– prirejanje seminarjev,
– izdaja tiskanih ali elektronskih knjig.
3. Cilji razpisa
MOL bo projekte na vseh razpisnih področjih v letu 

2016 podpiral v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
– spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, 

glasbene, vizualne, intermedijske, literarne in kultur-
no-vzgojne produkcije ustvarjalcev,

– podpora kulturnim organizacijam, skupinam in po-
sameznim ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL, 
in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju 
kulture,

– spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavlje-
nih izvajalcev na področju kulture,

– povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin ob-
činstvu,

– povečanje raznolikosti javnih kulturnih dogodkov,
– večanje dostopnosti knjig in branja.
4. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Na razpisu lahko sodelujejo prijavitelji projektov, ki 

delujejo na razpisnih področjih in so posamezniki oziro-
ma samozaposleni v kulturi in nevladne kulturne orga-
nizacije s statusom pravne osebe (društva, ustanove in 
druge nevladne organizacije), ki izpolnjujejo splošne in 
posebne pogoje za sodelovanje na razpisu. Prijavitelji, ki 
so oddali vlogo na Javni razpis za izbor javnih kulturnih 
programov, ki jih bo v obdobju od 2016 do 2019 sofi-
nancirala MOL, niso upravičene osebe in se ne morejo 
prijaviti na ta razpis; kolikor se bodo prijavili na ta javni 
razpis, bodo njihove vloge zavržene; razen prijaviteljev, 
katerih vloge so bile na prej omenjenem programskem 
razpisu zavržene.

Posamezniki so avtorji kulturnih projektov na posa-
meznih razpisnih področjih in niso samostojni podjetniki 
ali samozaposleni v kulturi.

Samozaposleni v kulturi (v nadaljevanju: samoza-
posleni) so fizične osebe (ne pravne), ki so na dan odda-
je vloge na javni razpis ter v času trajanja prijavljenega 
projekta vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi pri 
Ministrstvu za kulturo RS.

Nevladne kulturne organizacije so pravne osebe, 
ki so ustanovljene kot društva, zasebni zavodi, usta-
nove in druge nevladne organizacije in so registrirane 
za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter po-
sredovanje 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.

Upravičene osebe za prijavo na ta javni razpis so 
posamezniki, samozaposleni v kulturi in nevladne kul-
turne organizacije, kot je opredeljeno v predhodnem 
besedilu te točke javnega razpisa.

Na področju G/Ljub ljana bere lahko kandidirajo tudi 
gospodarske organizacije in samostojni podjetniki.

Projekt je posamična aktivnost, ki je po vsebini, za-
snovi in obsegu zaključena celota (gledališka predstava, 
koncert, razstava ipd.) in bo v celoti izveden v letu 2016.

Prijavitelj projekta je odgovorni izvajalec. Izbrani 
izvajalec projekta bo v pogodbi naveden kot pogodbe-
na stranka.

Neupravičeni stroški projekta vedno bremenijo izva-
jalca. Upravičeni stroški, ki jih sofinancira MOL, morajo 
biti navedeni v razpisni prijavi prijavitelja in so:

– nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in so 
vezani izključno na izvedbo projekta,

– 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 jih ne bodo istočasno financirali drugi so-

financerji projekta.
Finančna uravnoteženost projekta pomeni:
– uravnoteženost upravičenih stroškov projekta 

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

– da so prihodki enaki odhodkom.
Celotna vrednost projekta obsega vse načrtovane 

odhodke.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
5.1 Na razpis se lahko kot prijavitelji projektov 

na področjih A/uprizoritvene umetnosti, B/glasbe-
ne umetnosti, C/vizualne umetnosti, D/intermedijske 
umetnosti,E/kulturno-umetnostna vzgoja in F/knjiga in 
mesto prijavijo nevladne kulturne organizacije, posame-
zniki in samozaposleni v kulturi (upravičene osebe), ki 
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

– da so v obdobju 2013–2015 kot nosilec izvedli 
najmanj en projekt na področju, na katerem kandidirajo 
(obvezno dokazilo – kopija medijskega odziva in/ali va-
bil, najave ipd., največ 5 dokazil),

– da so registrirani za opravljanje kulturno-umetni-
ških dejavnosti oziroma založniških dejavnosti (področje 
F/knjiga in mesto) na področju, na katerem kandidirajo, 
in imajo sedež na območju MOL (če je prijavitelj nevla-
dna kulturna organizacija) oziroma imajo stalno prebiva-
lišče v MOL (če je prijavitelj samozaposleni v kulturi ali 
posameznik) (obvezna priloga Izjava prijavitelja),

– da bodo prijavljeni projekt izvedli v letu 2016 na 
območju MOL (obvezna priloga Izjava prijavitelja),
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– da so v obdobju od 2013 do 2015 v celoti in v po-
godbenem roku izpolnili vse svoje morebitne pogodbene 
obveznosti do MOL (obvezna priloga Izjava prijavitelja),

– da zaprošeni znesek sofinanciranja za posamezni 
projekt ne presega 70 % celotne predvidene vrednosti 
prijavljenega projekta in hkrati ne presega:

– 15.000 evrov na področju A/uprizoritvene ume-
tnosti, pri čemer prijavljeni projekt obsega najmanj 3 po-
novitve,

– 15.000 evrov na področju B/glasbene umetnosti 
za organizacijo koncertnega cikla ali festivala oziroma 
4.000 EUR za koncerte,

– 10.000 evrov na področju C/vizualne umetnosti 
(vključno s sekcijo arhitektura in oblikovanje),

– 5.000 evrov na področju D/intermedijske ume-
tnosti,

– 3.000 evrov na področju E/kulturno-umetnostna 
vzgoja,

– 3.000 evrov na področju F/knjiga in mesto.
– da bodo ustrezno ovrednotili avtorsko delo, raz-

stavnino in podobno (obvezna priloga Izjava prijavitelja),
– da so prijavili isti projekt le na enem razpisnem 

področju (obvezna priloga Izjava prijavitelja),
– da so prijavili največ dva projekta na enem 

razpisnem področju, posameznik ali samozaposleni 
v kulturi pa največ en projekt, vsak projekt mora biti 
oddan kot samostojna vloga (obvezna priloga Izjava 
prijavitelja),

– v primeru, da je prijavitelj posameznik oziroma 
samozaposleni v kulturi mora predvideti najmanj 60 % 
sredstev kot materialne stroške in največ 40 % kot lasten 
honorar (obvezna priloga Izjava prijavitelja),

– da bo v primeru doseženega dogovora z MOL 
brezplačno izvedel ponovitev izbranega projekta na eni 
izmed javnih prireditev MOL, pri čemer bo MOL kril mo-
rebitne dodatne materialne stroške, ki bi pri tem nastali 
(obvezna priloga Izjava prijavitelja),

– da je prijavljeni projekt finančno uravnotežen – 
odhodki = prihodki (obvezna priloga Izjava prijavitelja),

– da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z name-
nom objave rezultatov razpisa na spletni strani MOL, 
skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega 
značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 72/14 – skl. 
US in 19/15 – odl. US) in Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1),

– da se strinjajo s pogoji, kriteriji in razpisno doku-
mentacijo.

Za področji G/Ljub ljana bere in H/mladike – prvi 
projekti veljajo posebni razpisni pogoji.

5.2. G/Ljub ljana bere
Na razpis za G/Ljub ljana bere se lahko prijavijo 

prijavitelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– so pravne osebe, samostojni podjetniki, nevladne 
kulturne organizacije in samozaposleni v kulturi, ki so re-
gistrirani za opravljanje založniške dejavnosti (obvezno 
dokazilo: izjava, da je prijavitelj registriran za opravlja-
nje založniške dejavnosti; v primeru, da se naknadno 
zahteva originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti 
v zahtevanem roku; obvezna priloga Izjava G),

– imajo sedež na območju Mestne občine Ljub ljana 
(obvezna priloga Izjava G),

– da kandidirajo z izvirnim slovenskim leposlovnim 
delom za otroke, katerega pisec in ilustrator sta živeča 
sodobna slovenska ustvarjalca in je bilo prvič izdano 
v obdobju 2010–2015 ter je po literarni in likovni zasnovi 
namenjen učencem in učenkam četrtih razredov osnov-
nih šol (obvezna priloga Izjava G),

– da bodo v primeru izbora njihovega projekta sti-
mulativno ovrednotili delo avtorja besedila/avtorja ilu-
stracij (obvezna priloga Izjava G),

– da bodo zagotovili odkupno ceno izvoda knjige 
pri nakladi 7.000 izvodov do največ 2,50 EUR z DDV 
(obvezna priloga Izjava G),

– da so se glede odkupne cene na izvod pripravljeni 
pogajati z MOL (obvezna priloga Izjava G),

– da bodo v primeru izbor njihovega projekta izvedli 
javno predstavitev knjige po dogovoru z MOL (obvezna 
priloga Izjava G),

– da je predlagana knjiga dosegljiva v večini Ljub-
ljanskih knjigarn, splošnih in šolskih knjižnicah in sple-
tnih knjigarnah (obvezna priloga izjava G),

– da posamezni prijavitelj sodeluje z največ 3 iz-
danimi naslovi izvirnih slovenskih mladinskih leposlov-
nih del; vsak naslov mora biti oddan kot samostojna 
vloga,

– da je prijavitelj v celoti in v pogodbenem roku iz-
polnil vse svoje morebitne druge pogodbene obveznosti 
do MOL (obvezna priloga Izjava G),

– da so prijavili isti projekt le na enem sklopu razpi-
sa (obvezna priloga Izjava G),

– da je prijavljeni projekt finančno uravnotežen – 
odhodki = prihodki (obvezna priloga Izjava G)

– dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom 
objave rezultatov razpisa na spletni strani MOL, skladno 
z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja 
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 72/14 – skl. US in 
19/15 – odl. US) in Zakonom o varstvu osebnih podat-
kov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1),

– da se strinjajo s pogoji, kriteriji in razpisno doku-
mentacijo.

5.3. H/mladike – prvi projekti
Na razpis se lahko kot prijavitelji projektov na po-

dročju H/mladike – prvi projekti prijavijo posamezniki in 
samozaposleni v kulturi, ki izpolnjujejo naslednje splo-
šne pogoje:

– da imajo stalno prebivališče na območju Mestne 
občine Ljub ljana (obvezna priloga Izjava H),

– da prijavitelj še ni izvedel samostojnega avtorske-
ga projekta ob javnofinančni podpori, ki bi bil namenjen 
širši javnosti, in sicer na področju, na katerem kandidira 
(obvezna priloga Izjava H),

– da bo prijavljeni projekt izvedel v letu 2016 na 
območju MOL, in sicer v prostorih javne kulturne infra-
strukture ali na javnih površinah ali v prostorih, ki se 
uporabljajo za izvajanje kulturnih dejavnosti in so javno 
dostopni (obvezna priloga Izjava H),

– da zaprošeni znesek sofinanciranja za posamezni 
projekt ne presega 70 % celotne predvidene vrednosti 
prijavljenega projekta in hkrati ne presega 3.000 evrov,

– da so prijavili največ en projekt na tem razpisnem 
področju (obvezna priloga Izjava H),

– dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom 
objave rezultatov razpisa na spletni strani MOL, skladno 
z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja 
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 72/14 – skl. US in 
19/15 – odl. US) in Zakonom o varstvu osebnih podat-
kov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1),

– da se strinjajo s pogoji, kriteriji in razpisno doku-
mentacijo.

Prispele vloge posameznih prijaviteljev bodo oce-
njevale strokovne komisije za področje, ki ga bodo pri-
javitelji navedli v svojih prijavah.

5.4. Na razpisu ne morejo kandidirati tisti prijavitelji, 
ki imajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o inte-
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griteti in preprečevanju korupcije (uradno prečiščeno 
besedilo) /ZIntPK-UPB2 (Uradni list RS, št. 69/11).

5.5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
V primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju 

pogojev, in po že izdani dokončni odločbi o izboru pro-
jekta, lahko MOL spremeni odločitev ter z izvajalcem 
ne sklene pogodbe. Prav tako lahko MOL v primeru 
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih ob-
veznosti (če projekt ni bil izveden) v tekočem pogod-
benem letu razveže že sklenjeno pogodbo; če so bila 
sredstva že izplačana, pa zahteva povračilo sredstev, 
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, in sicer od 
dneva prejetja sredstev do dneva vračila. V primeru 
zmanjšanja proračunskih sredstev MOL, namenjenih 

za področje kulture, lahko MOL spremeni ali prekine že 
sklenjeno pogodbo.

5.6. Strokovna komisija bo iz obravnave izločila vse 
vloge, ki niso skladne z 2. točko tega javnega razpisa 
(Opredelitev razpisnih področij) ter te vloge umestila 
med zavrnjene.

5.7. V primeru, če se prijavitelj prijavi na ta javni raz-
pis z več vlogami, kot jih določajo pogoji na posameznem 
prijavljenem razpisnem področju, bomo upoštevali v na-
daljnji obravnavi zgolj največje predvideno število vlog, kot 
je tam navedeno, pri čemer bo vrstni red vlog, vzetih v na-
daljnjo obravnavo, temeljil na evidentiranju s strani MOL.

5.8. V primeru, če več prijaviteljev prijavi na ta javni raz-
pis isti projekt, se vloge prijaviteljev tega projekta zavržejo.

6. Razpisni kriteriji
6.1. Razpisni kriteriji na področju A/uprizoritvene umetnosti:

KRITERIJ: Število možnih 
točk

1. Izvirna zasnova in celovitost projekta do 35 točk
2. Reference:
– prijavitelja v obdobju od 2013-2015 (10):

a/kakovost in zahtevnost izvedenih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti (do 7 točk)
b/promocija doslej izvedenih projektov in odziv pri občinstvu (do 3 točke)

– avtorjev in izvajalcev, ki so vključeni v izvedbo projekta na področju uprizoritvenih umetnosti 
(do 15 točk)

do 25 točk

3. Dostopnost projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL (10):
– večjemu številu obiskovalcev (do 5 točk)
– cenovna dostopnost projekta (do 5 točk)

do 10 točk

4. Produkcijska zahtevnost in večji obseg (število sodelujočih) produkcije do 10 točk
5. Večji obseg ponovitev in referenčnost prostorov, v katerih se odvija postprodukcija do 8 točk
6. Projekt nagovarja širše občinstvo in pridobiva nove obiskovalce gledališč do 6 točk
7. Družbeno angažiran in/ali raziskovalen projekt do 4 točk
8. Realno ovrednotena finančna konstrukcija do 2 točki

SKUPAJ 100 točk

6.2. Razpisni kriteriji na področju B/glasbene umetnosti:

KRITERIJ: Število možnih 
točk

1. Izvirna zasnova in celovitost projekta do 35 točk
2. Reference:
– prijavitelja v obdobju od 2013-2015 (10):

a/kakovost in zahtevnost izvedenih projektov na področju glasbenih umetnosti (do 7 točk)
b/promocija doslej izvedenih projektov in odziv pri občinstvu (do 3 točke)

– avtorjev in izvajalcev, ki so vključeni v izvedbo projekta na področju glasbenih umetnosti (do 
15 točk)

do 25 točk

3. Dostopnost projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL (10):
– večjemu številu obiskovalcev (do 5 točk)
– cenovna dostopnost projekta (do 5 točk)

do 10 točk

4. Projekt, ki vključuje glasbene ustvarjalce in poustvarjalce z mednarodnim ugledom do 8 točk
5. Visok delež slovenske glasbene ustvarjalnosti ali poustvarjalnosti do 5 točk
6. Organizacijska zahtevnost projekta do 5 točk
7. Projekt, ki mu ni mogoče pripisati namena ustvarjanja dobička do 4 točk
8. Deficitarnost glasbene zvrsti do 1 točka
9. Izvedba predkoncertnih pogovorov in razlag ali refleksij po izvedenem koncertu oziroma 
glasbenem dogodku

do 1 točka

10. Vključenost mladih ustvarjalcev v projekt do 2 točki
11. Realno ovrednotena finančna konstrukcija do 4 točke

SKUPAJ 100 točk
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6.3.1. Razpisni kriteriji na področju C/vizualne umetnosti:

KRITERIJ: Število 
možnih točk

1. Izvirna zasnova (25), celovitost (10) in obseg projekta (10) do 45 točk

2. Reference:
– prijavitelja v obdobju od 2013-2015 (10):

a/kakovost in zahtevnost izvedenih projektov na področju likovnih umetnosti (do 7 točk)
b/promocija doslej izvedenih projektov in odziv pri občinstvu (do 3 točke)

– avtorjev in izvajalcev, ki so vključeni v izvedbo projekta na področju likovnih umetnosti (do 
15 točk)

do 25 točk

3. Projekt, ki predvideva izplačilo razstavnin avtorjem, vključenim v produkcijo do 10 točk

4. Primernost in kakovost prezentacije projekta do 8 točk

5. Dostopnost projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL (7):
– večjemu številu obiskovalcev (do 5 točk)
– cenovna dostopnost projekta (do 2 točk)

do 7 točk

6. Realno ovrednotena finančna konstrukcija do 5 točk

SKUPAJ 100 točk

6.3.2. Razpisni kriteriji na področju C/sekcija arhitektura in oblikovanje:

KRITERIJ: Število 
možnih točk

1. Izvirna zasnova (25), celovitost (10) in obseg projekta (10) do 45 točk

2. Reference:
– prijavitelja v obdobju od 2013-2015 (10):

a/kakovost in zahtevnost izvedenih projektov na področju arhitekture in oblikovanja (do 7 točk)
b/promocija doslej izvedenih projektov in odziv pri občinstvu (do 3 točke)

– avtorjev in izvajalcev, ki so vključeni v izvedbo projekta na področju arhitekture in oblikovanja 
(do 15 točk)

do 25 točk

3. Projekt, ki na inovativen način raziskuje urbano problematiko in je usmerjen v sinergijo družbenih 
aktivnosti ter ustvarjalnih praks

do 10 točk

4. Predvideni konkretni učinki projekta (socialni, funkcionalni, estetski) do 8 točk

5. Dostopnost projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL (7):
– večjemu številu obiskovalcev (do 5 točk)
– cenovna dostopnost projekta (do 2 točki)

do 7 točk

6. Realno ovrednotena finančna konstrukcija do 5 točk

SKUPAJ 100 točk

6.4. Razpisni kriteriji na področju D/intermedijske umetnosti:

KRITERIJ: Število možnih 
točk

1. Izvirna zasnova in celovitost projekta do 30 točk

2. Reference:
– prijavitelja v obdobju od 2013-2015 (10):

a/kakovost in zahtevnost izvedenih projektov na področju intermedijskih umetnosti (do 
7 točk)
b/promocija doslej izvedenih projektov in odziv pri občinstvu (do 3 točke)

– avtorjev in izvajalcev, ki so vključeni v izvedbo projekta na področju intermedijskih umetnosti 
(do 15 točk)

do 25 točk

3. Dostopnost projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL (15):
– projekt, ki ustrezno komunicira s ciljnimi skupinami in javnostmi (do 5 točk)
– dostopnost projekta večjemu številu obiskovalcev (do 5 točk)
– cenovna dostopnost projekta (do 5 točk)

do 15 točk

4. Spodbujajo akterje na področju intermedijskih umetnosti k vzajemni rabi prostorskih in teh-
ničnih virov, k racionalizaciji upravljalskega oziroma organizacijskega deleža v proračunih pro-
gramov

do 15 točk

5. Spodbujajo širšo zastopanost manj ali še neuveljavljenih umetnikov ter drugih deležnikov 
(npr. raziskovalcev ali poklicnih sodelavcev drugih disciplin) v prijavljenih programih

do 15 točk

SKUPAJ 100 točk
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6.5. Razpisni kriteriji na področju E/kulturno-umetnostna vzgoja:

KRITERIJ: Število možnih 
točk

1. Izvirna zasnova (10), celovitost (15) in obseg projekta (5) do 30 točk
2. Reference:
– prijavitelja v obdobju od 2013-2015 (10):

a/kakovost izvedenih projektov na področju kulturno-umetnostne vzgoje (do 7 točk)
b/promocija doslej izvedenih projektov in odziv pri občinstvu (do 3 točke)

– avtorjev in izvajalcev, ki so vključeni v izvedbo projekta na področju kulturno-umetnostne vzgoje
(do 15 točk)

do 25 točk

3. Integralni del projekta je spodbujanje ustvarjalnosti in aktivnosti otrok in mladine (delavnice, 
refleksija in pedagoško gradivo)

do 20 točk

4. Primernost in kakovost pedagoško didaktičnega pristopa glede na starostno stopnjo do 15 točk
5. Dostopnost projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL (8):
– večjemu številu obiskovalcev (do 4 točke)
– cenovna dostopnost projekta (do 4 točke)

do 8 točk

6. Realno ovrednotena finančna konstrukcija do 2 točki
SKUPAJ 100 točk

6.6. Razpisni kriteriji na področju F/knjiga in mesto:

KRITERIJ: Število možnih 
točk

1. Celovitost programske zasnove projekta ter inovativni pristop pri spodbujanju branja za 
različne ciljne skupine

do 35 točk

2. Projekt, ki je usmerjen v oživljanje javnih odprtih površin in povezovanje javnega prostora 
s knjigo,
literaturo in branjem

do 33 točk

3. Reference predlagatelja, avtorjev in izvajalcev v obdobju 2013–2015 do 15 točk
4. Večanje dostopnosti knjige v MOL, glede na število dogodkov in obiskovalcev ter trajanje 
projekta

do 15 točk

5. Realno ovrednotena finančna konstrukcija do 2 točki
SKUPAJ 100 točk

6.7. Razpisni kriteriji za področje G/Ljub ljana bere:

KRITERIJ: Število možnih 
točk

1. Literarno-recepcijska primernost vsebinske in literarne ter likovne zasnove za ciljno starostno 
skupino

do 25 točk

2. Izvirnost literarnega besedila – izvirna zasnova zgodbe, dinamičnost naracije do 17 točk
3. Kakovost in estetskost literarnega in likovnega izraza, slogovna dovršenost ter privlačnost do 15 točk
4. Jezikovna odličnost, izvirnost in bogastvo jezikovnega izražanja ter lektorska neoporečnost do 10 točk
5. Reference:
– odmevnost knjige v strokovni in širši javnosti (kritike, nagrade in drugo) (do 10 točk)
– reference in prepoznavnost pisca in ilustratorja na področju otroškega leposlovja (nagrade in 
odmevi v strokovni javnosti) (do 10 točk)

do 20 točk

6. Kakovost uredniškega dela do 5 točk
7. Kakovost tehnične izvedbe – oblikovanje, kakovost tiska, papirja in vezave do 5 točk
8. Dosegljivost knjige na knjižnem trgu (knjigarne, spletne knjigarne, šolske in splošne knjižnice) do 3 točke

SKUPAJ 100 točk

6.8. Razpisni kriteriji za področje H/mladike – prvi projekti:

KRITERIJ: Število možnih 
točk

1. Izvirna zasnova projekta in ustvarjalni pristop (izvirnost ideje, aktualnost izbrane teme, 
sodobnost predstavitve)

do 50 točk

2. Izkazana posebna nadarjenost avtorja do 25 točk
3. Produkcijska zahtevnost projekta do 10 točk
4. Realno ovrednotena finančna konstrukcija do 10 točk
5. Dostopnost projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL do 5 točk

SKUPAJ 100 točk
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7. Uporaba kriterijev
Razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja 

so ovrednoteni s točkami. Najvišje število točk je 100. 
Ocenjevanje projektov bo potekalo opisno po naslednji 
vrednostni lestvici: vrhunsko (od 96 do 100 točk), kako-
vostno (od 81 do 95 točk) in nezadovoljivo (do 80 točk). 
Sofinancirani bodo tisti projekti prijaviteljev, ki bodo v po-
stopku ocenjevanja na podlagi razpisnih kriterijev prejeli 
najmanj 81 točk ter bodo glede na razpoložljiva sredstva 
MOL in kvote, določene po posameznih področjih v raz-
pisu, uvrščeni višje.

Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od 
skupne višine prejetih točk, obsega in zahtevnosti pro-
jekta. Med izbranimi projekti prijaviteljev ni primerljivosti 
glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino 
prejetih točk.

MOL bo v letu 2016 sofinanciral na področju upri-
zoritvenih umetnosti predvidoma 15 projektov, na 
področju glasbenih umetnosti predvidoma 15 projek-
tov, na področju vizualnih umetnosti predvidoma 15 
projektov, od tega za sekcijo arhitektura in oblikova-
nje predvidoma 5 projektov, na področju intermedij-
skih umetnosti predvidoma 8 projektov in na področju 
kulturno-umetnostne vzgoje predvidoma 5 projektov, 
na področju F/knjiga in mesto predvidoma 6 projektov, 
na področju H/mladike – prvi projekti predvidoma 5 
projektov. Na področju G/Ljub ljana bere bo MOL od-
kupil predvidoma 7.000 izvodov knjige za starostno 
skupino četrtošolcev.

MOL bo nevladnim kulturnim organizacijam (točka 4 
tega javnega razpisa) sofinanciral največ 2 projekta na 
posameznem razpisnem področju, samozaposlenim 
v kulturi in posameznikom pa največ 1 projekt na posa-
meznem razpisnem področju, na področju G/Ljub ljana 
bere pa 1 projekt v obliki odkupa izbrane knjige.

MOL bo odločal o sofinanciranju prijavljenega pro-
jekta na posameznem področju na podlagi mnenja pri-
stojne strokovne komisije in pristojne strokovne službe, 
veljavnih kriterijev ter ob upoštevanju razpoložljivih pro-
računskih sredstev za leto 2016.

8. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za 

javni razpis v letu 2016 znaša 410.000 EUR.
MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne 

višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proraču-
na MOL za leto 2016.

9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane pro-

jekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016, 
skrajni rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo 
je 10. november 2016.

MOL bo z izbranim prijaviteljem projekta sklenil po-
godbo o sofinanciranju projekta v letu 2016.

10. Razpisni rok: razpis se prične 22. januarja 2016 
in zaključi 29. februarja 2016.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec za posamezno razpisno podro-

čje,
– izjava prijavitelja (obvezna priloga) na podro-

čjih A/uprizoritvene umetnosti, B/glasbene umetnosti, 
C/vizualne umetnosti (vključno s sekcijo arhitektura 
in oblikovanje), D/ intermedijske umetnosti, E/kultur-
no-umetnostna vzgoja in F/knjiga in mesto, na področju 
G/Ljub ljana bere Izjava G (obvezna priloga), na podro-
čju H/mladike – prvi projekti Izjava H (obvezna priloga),

– vzorec pogodbe o sofinanciranju projekta.

Prijavitelj mora ob prijavi posameznega projekta na 
javni razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:

– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec za 
posamezni sklop javnega razpisa,

– izpolnjeno in podpisano Izjavo prijavitelja oziroma 
Izjavo G na področju G/Ljub ljana bere oziroma Izjavo 
H na področju H/mladike – prvi projekti,

– zahtevana obvezna dokazila, navedena pod toč-
ko 5.1. za:

A/uprizoritvene umetnosti, B/glasbene umetnosti, 
C/vizualne umetnosti (vključno s sekcijo arhitektura 
in oblikovanje), D intermedijske umetnosti, E/kultur-
no-umetnostna vzgoja, F/knjiga in mesto:

– dokazilo, da so v obdobju 2013-2015 izvedli naj-
manj en projekt na področju, na katerem kandidirajo 
(kopija medijskega odziva in/ali vabil, najave ipd.) – naj-
več 5 dokazil,

G/Ljub ljana bere:
– fotokopije največ treh referenčnih kritik, recenzij 

ali odzivov o prijavljeni knjigi,
– dva izvoda knjige.
Prijavitelji naj za dokazovanje referenc in odzivov 

v strokovni javnosti ne prilagajo natisnjenih spletnih 
strani, pač pa naj navedejo natančne spletne naslove, 
ki omogočajo ogled na spletu.

Dokumentacije, ki je priložena vlogi, MOL ne bo 
vračal prijaviteljem.

12. Oddaja in dostava vlog
12.1. Prijavitelj mora vlogo vnesti v spletno aplikaci-

jo, ki je objavljena na e-naslovu: http://erazpisisubvenci-
je.Ljub ljana.si, povezava pa je objavljena tudi na spletni 
strani MOL (www.Ljub ljana.si).

Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge mora 
prijavitelj prijavni obrazec za vsako vlogo posebej iz 
navedene spletne aplikacije natisniti in ga lastnoročno 
podpisati ter žigosati. Natisnjenemu obrazcu mora pri-
ložiti vse zahtevane priloge.

Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga nati-
sne iz spletne aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami, 
poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina 
Ljub ljana, Mestni trg 1, 1000 Ljub ljana, z obvezno na-
vedbo razpisnega področja (npr. A/UPRIZORITVENE 
UMETNOSTI ipd.) – odvisno od tega, za katero raz-
pisno področje prijavitelj oddaja vlogo. Vsako vlogo je 
potrebno oddati v posamezni ovojnici. Na ovojnici mora 
biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Prijavitelj mora 
vlogo oddati najkasneje do vključno 29. februarja 2016 
do 24. ure. Vloga mora biti poslana kot priporočena po-
šiljka v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: »Ne 
odpiraj – vloga: Kultura – projekti«.

Podrobnejša navodila za uporabo spletne aplikacije 
in izpolnjevanje vlog so objavljena na spletnem naslovu 
http://erazpisisubvencije.Ljub ljana.si/si/pomoc/.

V primeru tehničnih težav na spletni strani MOL, 
ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne aplikacije in 
prijave ne bi bilo mogoče oddati na predpisan način, 
lahko prijavitelj svojo vlogo v celoti izpolni v dokumentu, 
ki bo objavljen na spletnem naslovu, navedenem v prej-
šnjem odstavku, in jih MOL pošlje s priporočeno pošiljko 
tako, kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Samo 
v tem primeru bodo na tak način oddane vloge pravilne 
in pravočasne in jih bo MOL upošteval. O morebitnih 
tehničnih težavah bodo prijavitelji obveščeni na spletni 
strani MOL.

12.2. Dopolnjevanje vlog:
12.2.1 Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem 

roku na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer s pripo-
ročeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji stra-
ni: »Ne odpiraj – Dopolnilna vloga: Kultura« – z obvezno 
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navedbo, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Prija-
vitelj mora vlogo dopolniti v spletni aplikaciji, jo v celoti 
natisniti in ponovno poslati, kot je določeno v točki 12.1.

12.2.2. Če bo vloga formalno nepopolna, bo prijavi-
telj pozvan, da jo dopolni. Prijavitelj mora vlogo dopolniti 
v petih dneh. Če prijavitelj vloge ne dopolni v zahteva-
nem roku, bo vloga zavržena s sklepom.

12.3. Vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, 
ki je določen v 12.1 točki tega besedila razpisa, oziroma 
ki ne bodo pravilno opremljene, ne bodo elektronsko 
oddane, hkrati pa tudi natisnjene in poslane po pošti 
s priporočeno pošiljko v predpisanem roku in na predpi-
san način, bodo zavržene. Zavržene bodo tudi vloge, ki 
ne bodo podane na prijavnem obrazcu, natisnjenem iz 
spletne aplikacije. Prav tako bodo zavržene vloge, ki ne 
bodo vsebovale obveznih prilog ter ne bodo dopolnjene 
v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

12.4. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja 
z vsemi pogoji in kriteriji tega razpisa.

13. Obvezne priloge k vlogi
Obvezne sestavine in priloge vsake vloge na vseh 

razpisnih področjih so:
– pravilno izpolnjeni prijavni obrazci MOL v elek-

tronski in natisnjeni obliki,
– dokazilo o izvedbi projekta v obdobju 2013–2015 

na področju, na katerem kandidirajo (kopija medijskega 
odziva in/ali vabil, najave ipd.) (največ 5 dokazil), – na 
področjih A, B, C, D, E, F (razen na področju H),

– fotokopije največ 3 referenčnih kritik, recenzij ali 
odzivov o prijavljeni knjigi ter 2 izvoda knjige – na po-
dročju G.

14. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
14.1. Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati 

vloge predvidoma 2. marca 2016. Če se zaradi števila 
prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje 
naslednji dan.

14.2. Za formalno nepopolno se šteje vloga:
– ki ne bo vsebovala dokazila (5. točka besedila 

razpisa) o izvedbi najmanj 1 projekta na področju, na 
katerem prijavitelj kandidira (kopija medijskega odziva 
in/ali vabil, najave ipd.), na področju G/Ljub ljana bere 
pa kopije kritik, recenzij oziroma odzivov o knjigi in dveh 
izvodov prijavljene knjige in ne bo dopolnjena v roku 
5 dni po prejetju poziva za dopolnitev,

– ki ne bo vsebovala vseh dokazil in drugih sesta-
vin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna doku-
mentacija in kljub pozivu ne bo dopolnjena v roku za 
dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo oddana kot 
priporočena pošiljka do vključno 29. februarja 2016 do 
24. ure.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, ki ne 
sodi v skupino upravičenih oseb (točka 4).

Po odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka 
izločene vse vloge prijaviteljev, ki jih niso vložile upravi-
čene osebe ali niso bile pravočasne.

14.3. Pristojni uslužbenec MOL za posamezno raz-
pisno področje bo najkasneje v roku dveh mesecev od 
zaključka odpiranja vlog obvestil prijavitelje projektov 
o predlogu področne strokovne komisije in določil rok, 
do katerega bo imel prijavitelj možnost, da se o predlo-
gu komisije pisno izjavi. V roku prispele izjave prijavite-
ljev bodo obravnavale področne strokovne komisije in 
oblikovale končne predloge sofinanciranja projektov, na 
podlagi katerih bo izdana odločba.

15. Informacije o razpisu
Dodatne informacije o razpisu lahko dobite vsak 

ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah 
tudi med 14. in 16. uro, pri naslednjih uslužbencih MOL:

– A/uprizoritvene umetnosti: Nina Kalčič (nina.kal-
cic@Ljub ljana.si, tel. 306 48 39),

– B/glasbene umetnosti: Vanda Straka Vrhovnik 
(vanda.straka@Ljub ljana.si, tel. 306-48-42),

– C/vizualne umetnosti (vključno s sekcijo arhitek-
tura in oblikovanje): Lena Jevnik (lena.jevnik@Ljub-
ljana.si, tel. 306-48-54),

– D/intermedijske umetnosti: Semira Osmanagić 
(semira.osmanagic@Ljub ljana.si, tel. 306-48-65),

– E/kulturno-umetnostna vzgoja: Saša Ogrizek 
(sasa.ogrizek@Ljub ljana.si, tel. 306-48-16),

– F/knjiga in mesto: Saša Ogrizek (sasa.ogri-
zek@Ljub ljana.si, tel. 306-48-16) in Manja Ravbar (ma-
nja.ravbar@Ljub ljana.si, tel. 306-48-38),

-G/Ljub ljana bere: Saša Ogrizek (sasa.ogri-
zek@Ljub ljana.si, tel. 306-48-16) in Manja Ravbar (ma-
nja.ravbar@Ljub ljana.si, tel. 306-48-38),

– H/mladike – prvi projekti: Davor Buinjac (da-
vor.buinjac@Ljub ljana.si, tel. 306-48-40).

Informativni dan bo v sredo, 3. februarja 2016 od 
10. do 12. ure na Oddelku za kulturo MU MOL, Ambro-
žev trg 7, Ljub ljana.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 354-1/2016-3 Ob-1137/16

Na podlagi 28. in 31. člena Odloka pokopališki in 
pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na obmo-
čju Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 87/05, 11/06, 
33/06, 48/07) objavlja Občina Mirna Peč

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske 
javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti 

ter urejanja pokopališč
1. Koncedent je Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 

Mirna Peč.
2. Predmet koncesije
Koncesija se podeljuje za opravljanje pokopališke 

in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč na nasle-
dnjih pokopališčih: Mirna Peč, Globodol.

Pokopališka dejavnosti se izvajajo na pokopališču 
in so naslednje: izvajanje pogrebnih svečanosti, izkop 
in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov, zagotovitev 
uporabe mrliške vežice, prva ureditev groba, izvajanje 
dežurne pokopališke službe.

Pogrebna dejavnost zajema urejanje dokumenta-
cije, ureditev in prevoz pokojnika, oddajanje grobnih 
prostorov, sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evi-
dence o grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah ter 
izvajanje pogrebne dežurne službe.

Urejanje pokopališč obsega: vzdrževanje pokopa-
lišč, razdelitev na posamezne zvrsti grobov, prekop gro-
bov in opustitev grobov ter vodenje katastra pokopališč.

Vzdrževanje pokopališč zajema naslednja dela: či-
ščenje in odstranjevanje odpadkov ter snega, odvoz 
odpadkov, košnja zelenic, urejanje ter vzdrževanje okra-
snih rastlin in žive meje, vzdrževanje poti ter opravljanje 
manjših vzdrževalnih del na objektih in napravah.

3. Za izvajanje dejavnosti, navedenih v 2. točki se 
na območju občine podeli le ena koncesija. Za izvaja-
nje dejavnosti, navedenih v 2. točki, razen za izvajanje 
pogrebnih svečanosti in za storitve ureditve in prevoza 
pokojnika, se podeljuje monopol v obliki koncesije.

4. Koncesija se podeljuje za dobo 5 let. Koncesi-
onar za vsako leto trajanja koncesije do konca marca 
tekočega leta plača koncedentu plačilo za koncesijo 
v višini 3 odstotkov od prometa, ustvarjenega z opravlja-
njem dejavnosti po koncesijski pogodbi v preteklem letu.
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5. Ponudniki za pridobitev koncesije morajo izpol-
njevati naslednje minimalne tehnične, kadrovske in dru-
ge pogoje:

– da so registrirani za opravljanje razpisanih dejav-
nosti in da imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja 
pristojnih organov,

– da predložijo dokazila, ki dokazujejo, da imajo 
potrebna znanja, izkušnje, kadre in sredstva za izvajanje 
razpisane dejavnosti,

– da imajo v lasti ustrezna tehnična sredstva, po-
trebna za izvajanje razpisane dejavnosti,

– da predložijo program izvajanja javne službe in 
poslovni načrt,

– da predložijo izjavo banke ali zavarovalnice o iz-
daji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
v višini 4.200 EUR.

6. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje 

dejavnosti (ustrezna dovoljenja),
– predlog cen za storitve, za katere se dodeljuje 

koncesija,
– dokazila o razpolaganju z ustreznim kadrom in 

tehničnimi sredstvi za izvajanje razpisane dejavnosti,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje iz razpisne 

dokumentacije,
– potrdilo davčnega organa o poravnavi davčnih 

obveznosti in prispevkov določenih z zakonom,
– podpisano razpisno dokumentacijo, ki jo ponu-

dniki lahko dvignejo na občinski upravi Občine Mirna 
Peč, po objavi razpisa, vsak delavnik med 8. in 12. uro.

7. Merila za izbiro ponudnika so:
– cena storitev: 60 %,
– izkušnje in reference: 40 %.
8. Po končanem postopku razpisa pripravi komisija, 

imenovana s strani župana Občine Mirna Peč, predlog 
za izbor koncesionarja, ki ga posreduje Občinskemu 
svetu Občine Mirna Peč, ki pred odločbo občinske upra-
ve, s sklepom potrdi izbiro koncesionarja. Z izbranim 
koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo župan.

9. Kontaktna oseba za morebitna pojasni-
la in dodatne informacije je Vladimira Fabjan Barbo, 
tel. 07/39-36-104, vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

10. Prijave je potrebno poslati v zaprti ovojnici na 
naslov: Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč s pri-
pisom: »Ne odpiraj – Javni razpis za izvajanje gospodar-
ske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter 
urejanja pokopališč«.

11. Rok za oddajo ponudbe je 29. 2. 2016, do 
10. ure. Javno odpiranje bo v prostorih sejne sobe Ob-
čine Mirna Peč, dne 2. 3. 2016, ob 11. uri.

12. Nepopolne in prepozno prispele vloge bodo 
izločene iz nadaljnje obravnave.

13. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 
10 dni po sklepu o potrditvi izbire koncesionarja Občin-
skega sveta Občine Mirna Peč.

14. Občina Mirna Peč si pridržuje pravico, da ne 
izbere nobenega od ponudnikov.

Občina Mirna Peč

 Ob-1158/16

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Zakona o varstvu 
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 
8/11 – ORZVKD39, 90/12 in 111/13), v skladu z Odlokom 
o proračunu Občine Trebnje za leto 2016 (Uradni list RS, 
št. 33/15) in Pravilnikom o postopkih in merilih za vredno-

tenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki 
se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list 
RS, št. 22/06, 37/09), Občina Trebnje objavlja

javni razpis
za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih 

projektov, ki jih bo v letu 2016  
sofinancirala Občina Trebnje

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/348-11-00, faks 07/348-11-31, 
e-naslov: obcina.trebnje@trebnje.si.

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje na-
slednjih vsebin:

I. javni kulturni programi (JKP) in
II. javni kulturni projekti:
B-varstvo kulturne dediščine,
C-javne kulturne prireditve,
D-založništvo,
F-izobraževanje,
G-materialni stroški zvez ter izvajalcev kulturnih de-

javnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih društev.
3. Na javni razpis lahko oddajo vloge:
– za področja: javni kulturni programi (JKP), C, D in 

F se lahko prijavijo društva, zveze, ustanove, skladi, za-
vodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije, re-
gistrirane oziroma ustanovljene za izvajanje kulturne de-
javnosti (izjemoma izvajalci lahko tudi niso registrirani za 
opravljanje kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni pro-
jekti v javnem interesu Občine Trebnje); posamezniki, ki so 
vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za 
kulturo; javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za 
obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v osnovno 
dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,

– za področje B: lastniki ali upravljalci nepremične 
kulturne dediščine, ki se nahaja na območju Občine 
Trebnje in ima status kulturnega spomenika,

– za področje G: zveze kulturnih društev in izvajalci 
kulturnih dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kultur-
nih društev v Občini Trebnje.

4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki iz-

polnjujejo naslednje pogoje:
– da se prijavijo na javni razpis na predpisanih 

obrazcih in v določenih rokih,
– da izkažejo na predpisanih obrazcih zaprto fi-

nančno konstrukcijo za prijavljen javni kulturni program 
ali kulturni projekt,

– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Ob-
čini Trebnje (izjemoma se lahko sofinancira tudi kulturne 
projekte izvajalca, ki nima sedeža v Občini Trebnje, če 
so kulturni projekti v javnem interesu Občine Trebnje),

– delujejo na področju kulture najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za izvedbo javnega 
kulturnega programa ali kulturnega projekta,

– da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogod-
bene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna 
Občine Trebnje,

– za posameznike, ki so vpisani v razvid samozapo-
slenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo Republike Sloveni-
je, je pogoj, da imajo stalno prebivališče v Občini Trebnje,

– da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturne-
ga programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidi-
rajo za sofinanciranje iz javnih sredstev.

5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje javnih kulturnih programov bodo 

upoštevana naslednja merila in kriteriji: vrednotenje kul-
turnih izvajalcev glede na posamezno vrsto kulturne de-
javnosti, glede na kakovost izvedbe programa, glede na 
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število sekcij, število aktivnih članov in glede na število 
nastopov na javnih prireditvah.

Za ocenjevanje projektov s področja varstva kulturne 
dediščine bodo upoštevana sledeča merila: ovrednotenje 
kulturnega spomenika, stopnja ogroženosti spomenika 
zaradi človeških ali drugih zunanjih vplivov, izdelana iz-
vedbena dokumentacija, pomembnost projekta za vlogo 
v javnem dogajanju in za popularizacijo spomenika, zago-
tovljena lastna finančna sredstva, projekt je sofinanciran 
iz državnih in evropskih virov. Sofinancirajo se izredni 
stroški, ki presegajo gospodarsko korist in običajne stro-
ške vzdrževanja: stroški konservatorsko-restavratorskih 
posegov na kulturnih spomenikih, stroški gradbeno-obr-
tniških posegov, kakor jih zahtevajo kulturnovarstveni 
pogoji (stroški sanacije temeljev, stroški sanacije sten 
– zidov, stroški sanacije stropov, stroški sanacije sto-
pnišč, stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh – kritin, 
stroški sanacije stavbnega pohištva-okna, vrata, stroški 
sanacije stavbno-kleparskih del, stroški sanacije tlakov).

Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev bodo 
upoštevani naslednji elementi točkovanja: raven prire-
ditve, število nastopajočih, delež zagotovljenih lastnih 
sredstev, število obiskovalcev, tradicionalnost, pomen 
prireditve za širši kulturni prostor, vzpostavitev vzvodov 
za partnerstvo.

Na področju založništva bodo upoštevani naslednji 
elementi točkovanja: vsebinska tematika, število izvodov, 
obseg edicije, delež zagotovljenih lastnih sredstev, izvir-
nost avtorskega dela, umetniška in kakovostna vrednost.

Pri izobraževanju se bodo sofinancirali stroški ko-
tizacije za izobraževanje in usposabljanje strokovnih 
kadrov in članov kulturnih društev.

Pri materialnih stroških zvez ter izvajalcev kultur-
nih dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih 
društev, se bodo sofinancirali materialni stroški, nastali 
v zvezi z administrativnimi, finančnimi in računovodski-
mi deli, stroški strokovne literature in promocijskega 
materiala.

Podrobnejše ocenjevanje po navedenih merilih in 
kriterijih je določeno s Pravilnikom o postopkih in merilih 
za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih 
projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Treb-
nje (Uradni list RS, št. 22/06, 37/09).

6. Skupna višina sredstev, ki je zagotovljena z Od-
lokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2016 za so-
financiranje posameznih vsebin javnega razpisa znaša 
55.300 EUR, oziroma po posameznih vsebinah javnega 
razpisa:

– javni kulturni programi (JKP), okvirno 19.000 EUR,
– varstvo kulturne dediščine (B), okvirno 8.500 EUR,
– javne kulturne prireditve, okvirno 24.000 EUR,
– založništvo (D), okvirno 1.800 EUR,
– izobraževanje (F), okvirno 1.000 EUR,
– materialni stroški zvez ter izvajalcev kulturnih de-

javnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih društev 
(G), okvirno 1.000 EUR.

Prijavitelj je seznanjen in soglaša z možnostjo uved-
be ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe 
dodeljenih sredstev do višine 5 %, skladno z Odlokom 
o proračunu Občine Trebnje za leto 2016.

7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sred-
stva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti pora-
bljena v letu 2016, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo 
proračunskih sredstev.

8. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo takoj po objavi tega razpisa. 
Prevzamete jo lahko osebno v sprejemni pisarni Obči-
ne Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje ali na internetni strani 
Občine Trebnje: http://www.trebnje.si.

9. Rok in način predložitve vlog: vloge na javni raz-
pis morajo biti predložene najkasneje v roku 30 dni po 
objavi tega javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma 
najkasneje zadnji dan tega roka oddane na pošti kot pri-
poročene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse vlo-
ge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina 
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloge, izpolnjene 
na razpisnih obrazcih morajo biti z vsemi zahtevanimi 
prilogami dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom »Vloga 
na JR Kultura 2016, področje: ________________« 
(navedba osnovnega razpisnega področja, kot npr.: var-
stvo kulturne dediščine, založništvo …). Če se prijavitelj 
prijavlja na več razpisnih področij, mora navesti vsa po-
dročja. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv 
in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, 
se ne bodo odpirale in bodo vrnjene prijavitelju. Oddaja 
vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji 
javnega razpisa.

10. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo pri-
javitelji obveščeni o izidu razpisa: prijavitelji, ki bodo 
oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. 
Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo 
s sklepom zavržene. Strokovna komisija bo opravila 
vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz 
javnega razpisa. Strokovna komisija bo v vseh fa-
zah postopka delovala v skladu s 35. členom Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in dosledno 
upoštevala določbe o izogibanju nasprotju interesov. 
Občinska uprava bo predvidoma v roku 45 dni po za-
ključku javnega razpisa izdala prijaviteljem obvestila 
o višini sofinanciranja oziroma o zavrnitvi posame-
znih javnih kulturnih programov in kulturnih projek-
tov. V roku 8 dni od prejema obvestila se bodo lahko 
prijavitelji izjavili o predlogu strokovne komisije. Na 
podlagi predloga strokovne komisije bo župan izdal 
izvajalcem odločbo o izboru oziroma o zavrnitvi po-
sameznih javnih kulturnih programov in projektov. Na 
izdano odločbo ne bo pritožbe, možen bo upravni 
spor. Z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov 
in projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo 
opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede 
izvedbe programov in projektov ter glede sofinancira-
nja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo 
porabo proračunskih sredstev. Če se spremeni višina 
proračunskih postavk, na katerih so sredstva tega raz-
pisa, se naročnik in izvajalec z aneksom dogovorita 
za spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za 
spremembo dinamike plačil.

11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Irena 
Žužek, tel. 07/348-11-26, e-pošta: irena.zuzek@treb-
nje.si.

Občina Trebnje

Št. 679-1/2016 Ob-1159/16

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list 
RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA), Odloka 
o proračunu Občine Trebnje za leto 2016 (Uradni list RS, 
št. 33/15) in Pravilnika o sofinanciranju in vrednotenju 
športnih programov v Občini Trebnje (Uradni list RS, 
št. 33/10) in Letnega programa športa sprejetega na 
občinskem svetu 27. 5. 2015, Občina Trebnje objavlja

javni razpis
za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega 

programa športa v letu 2016
I. Naročnik javnega razpisa: Občina Trebnje, Goliev 

trg 5, 8210 Trebnje.
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II. Predmet javnega razpisa: izbor in sofinanciranje 
izvajalcev letnega programa športa v Občini Trebnje za 
leto 2016, v skupni vrednosti 79.500,00 EUR, od tega:

1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, v viši-
ni 41.000,00 EUR, in sicer za izvedbo interesnih progra-
mov 15.000,00 EUR in za izvedbo programov, usmerje-
nih v kakovostni in vrhunski šport 26.000,00 EUR.

1.1 Športna vzgoja predšolskih otrok
1.1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:
– Zlati sonček (sofinancira se gradivo za izvajanje 

programa);
– Naučimo se plavati (sofinancira se strokovni ka-

der in uporaba bazena, izven redne dejavnosti vrtca);
– Ciciban planinec (sofinancira se strokovni kader 

in gradivo, izven redne dejavnosti vrtca);
– Drugi programi redne vadbe, izven redne dejav-

nosti vrtca (sofinancira se strokovni kader in uporaba 
objekta).

1.2 Športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.2.1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:
– Zlati sonček (sofinancira se gradivo za izvajanje 

programa; za 10-urni plavalni tečaj v 1. razredu 9-letke, 
ki se izvaja izven redne dejavnosti šole, se dodatno so-
financira strokovni kader in uporaba bazena);

– Krpan (sofinancira se gradivo za izvajanje pro-
grama);

– Drugi 80-urni programi, izven redne dejavnosti 
šole (sofinancira se strokovni kader in stroški uporabe 
objekta, če to ni šolski objekt);

– Šolska športna tekmovanja (sofinancira se občin-
ska, regijska in državna tekmovanja);

– Programi v počitnicah (za tečaje in krajše šole se 
sofinancira strokovni kader in uporaba objekta, če to ni 
šolski objekt).

1.2.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport (sofinancira se objekt, strokovni kader 
in materialne stroške programa).

1.2.3 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 
(za 80-urne programe izven redne dejavnosti se sofinan-
cira strokovni kader in uporaba objekta).

1.3 Športna vzgoja mladine
1.3.1 Interesna športna vzgoja mladine (za 80-urne 

programe se sofinancira strokovni kader in uporaba 
objekta).

1.3.2 Športna vzgoja mladine, usmerjenih v kako-
vostni in vrhunski šport (sofinancira se strokovni kader 
in uporaba objekta).

1.3.3 Športna vzgoja mladine s posebnimi potreba-
mi (za 80-urne programe se sofinancira strokovni kader 
in uporaba objekta).

1.4 Športna dejavnost študentov
1.4.1 Interesna športna dejavnost študentov (za 80-

urne programe se sofinancira strokovni kader in uporaba 
objekta).

2. A/Kakovostni šport, v višini 5.000,00 EUR
– kakovostni šport (sofinancira se najemnina objek-

ta do 320 ur programa)
B/Vrhunski šport, v višini 20.000,00 EUR
– vrhunski šport (sofinancira se največ 1200 ur 

programa)
3. Športna rekreacija, v višini 5.000,00 EUR
– za 80-urne programe se sofinancira uporaba 

objekta
– za socialno in zdravstveno ogrožene ter za obča-

ne, starejše od 65 let se dodatno sofinancira strokovni 
kader.

4. Šport invalidov, višini 1.000,00 EUR
– sofinancira se 80-urne programe

5. Razvojne in strokovne naloge v športu v višini 
7.500,00 EUR, in sicer za:

5.1 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov, v višini 600,00 EUR (sofinancirajo se 
stroški plačanih kotizacij)

5.2 Športne prireditve, v višini 900,00 EUR
(sofinancirajo se neposredni materialni stroški or-

ganizacije prireditve)
5.3 Športni objekti, v višini 4.000,00 EUR
(sofinancira se vzdrževanje javnih športnih objektov 

in športnih naprav ter vzdrževanje oziroma nakup špor-
tne opreme objektov, adaptacije in tehnološke posodo-
bitve športnih objektov in športnih naprav, načrtovanje 
in gradnja novih javnih športnih objektov in športnih 
naprav, ob upoštevanju meril in pogojev v skladu s pra-
vilnikom)

5.4 Delovanje občinske športne zveze in športnih 
društev, v višini 2.000,00 EUR

(sofinancirajo se materialni stroški za delovanje 
zveze, ob pogoju, da opravlja strokovne in razvojne 
naloge vsaj za 10 športnih društev, ki so njeni člani, ter 
delovanje športnih društev).

III. Merila, ki bodo uporabljena za vrednotenje raz-
pisanih programov in vsebin:

– merilo razširjenosti,
– merilo uspešnosti,
– za športne objekte: finančni kriterij, izkoriščenost 

objekta, razlogi za investicijo, status objekta,
– višina sofinanciranja se izračuna na podlagi točk-

ovnega sistema iz meril,
– podrobnejša merila, za vsebine in programe, ki 

so predmet sofinanciranja, so določena s Pravilnik o so-
financiranju in vrednotenju športnih programov v Občini 
Trebnje (Uradni list RS, št. 33/10) in so tudi sestavni del 
razpisne dokumentacije.

IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci letnih 
programov

Za izvajalce letnih programov se lahko prijavijo:
– športna društva,
– zveza športnih društev, ki jo ustanovijo društva za 

posamezno območje,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in dru-

ge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti 
v športu,

– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejav-
nosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,

– vrtci, osnovne šole;
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani najmanj eno leto in izvajajo pro-

gram javnega interesa – nacionalni program športa 
v RS;

– imajo sedež v občini, razen invalidskih društev 
oziroma invalidskih organizacij, ki so zasnovane tako, 
da združujejo člane na področju regije (v tem primeru se 
upošteva število članov iz Občine Trebnje);

– imajo zagotovljene materialne, prostorske in ka-
drovske pogoje za uresničevanje načrtovanih progra-
mov športa;

– prijavljajo program športa ali projekt, ki je predmet 
javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukci-
jo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo 
programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in 
sredstva, pridobljena iz drugih virov;

– športna društva in njihova združenja imajo pod 
enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega pro-
grama in občinskega programa.

V. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo po objavi tega razpisa do roka 
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za oddajo vloge, na internetni strani Občine Trebnje: 
http://www.trebnje.si/ ali v sprejemni pisarni Občine 
Trebnje.

VI. Rok in način predložitve vlog
Vloge na javni razpis morajo biti predložene v roku 

30 dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS. Za 
pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo do roka, na-
vedenega v razpisni dokumentaciji, prispele na sedež 
naročnika, z oznako na ovojnici »ne odpiraj – vloga na 
javni razpis za šport 2016« in navedbo naslova vlagate-
lja na ovojnici, na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 
8210 Trebnje. Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in 
se vrne vlagatelju.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s po-
goji ter kriteriji razpisa.

VII. Postopek za dodelitev sredstev
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna služba. Od-

pirajo se samo v roku predložene in pravilno označene 
vloge po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. 
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi ugo-
tovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se 
pisno pozove k dopolnitvi vlog. Vloge, ki ne bodo do-
polnjene v roku, ki bo naveden v pozivu za dopolnitev, 
se s sklepom zavržejo. Strokovna komisija, imenovana 
s strani župana, najkasneje v petinštiridesetih dneh po 
roku, določenim za odpiranje vlog, prispelih na javni 
razpis, na podlagi meril, ki so sestavni del tega pravilni-
ka, odloči o razdelitvi razpoložljivih finančnih sredstev, 
ki so za sofinanciranje športnih programov zagotovlje-
ni iz proračuna Občine Trebnje. Strokovna komisija 
bo v vseh fazah postopka v skladu s 35. členom Za-
kona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 45/10, 26/11, 30/11 Skl.US: U-I-36/11-8, 
43/11, 56/11 Odl.US: U-I-230/10-16, 56/11 Odl.US: 
U-I-239/10-16, 60/11, 69/11-UPB2, 81/13 Odl.US: 
U-I-81/11-12) dosledno spoštovala določbe o izogiba-
nju nasprotju interesov.

Izvajalcem športnih programov izda direktor ob-
činske uprave sklepe o izbranih programih, ki se bodo 
sofinancirali in o višini sofinanciranja ter o neizbranih 
programih. Zoper izdane sklepe je dopustna pritožba žu-
panu občine v roku 15 dni. O vloženi pritožbi župan rav-
na po Zakonu o splošnem upravnem postopku. Župan 
z vsemi izbranimi izvajalci vsebin športnih programov 
sklene pogodbe za tekoče koledarsko leto.

Če izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe v petnaj-
stih dneh od prejema pogodbe v podpis, se šteje, da je 
odstopil od svoje zahteve za sofinanciranje.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2016, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračun-
skih sredstev.

Vlagatelji so seznanjeni in soglašajo z možnostjo 
uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic 
porabe do višine 5 %, skladno z Odlokom o prora-
čunu Občine Trebnje za leto 2016 (Uradni list RS, 
št. 33/15).

Dodatne informacije: Majda Šalehar (e-mail: maj-
da.salehar@trebnje.si, tel. 07/34-81-133).

Občina Trebnje

 Ob-1160/16

Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem 
sektorju (ZJIMS), (Uradni list RS, št. 42/10), Odloka 
o proračunu Občine Trebnje za leto 2016 (Uradni list 
RS, št. 33/15) in Pravilnika za sofinanciranje mladin-
skih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov 
delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov 

iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06), 
Občina Trebnje objavlja

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih programov  

in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev 
mladinskih programov in projektov  

v Občini Trebnje v letu 2016
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev 

trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/348-11-00, e-pošta: obci-
na.trebnje@trebnje.si.

2. Predmet razpisa
Predmet sofinanciranja so sledeče vsebine:
– mladinski programi (dejavnost) – kontinuirano 

izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti sko-
zi celo leto – vsaj enkrat tedensko, devet mesecev 
v letu, ob zaključku obvezna predstavitev dejavnosti 
širši javnosti (prireditev, razstava, delavnica, življenje 
z naravo, ipd.),

– mladinski projekti (posamična aktivnost izvajalca) 
– posamični zaključen enkratni dogodek (predavanje, 
okrogla miza, ipd.),

– stroški delovanja izvajalcev mladinskih progra-
mov in projektov – neprogramski stalni stroški za izved-
bo njihove dejavnosti (stroški najemnine, telekomuni-
kacij, komunalnih storitev, energije, vode, pisarniškega 
materiala, stroški dela).

3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnju-

jejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero 

se prijavljajo oziroma so njihovi programi in projekti po 
presoji strokovne komisije v javnem interesu Občine 
Trebnje,

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske možnosti za uresničitev načr-
tovanih aktivnosti,

– programi in projekti se izvajajo za mladino v Ob-
čini Trebnje (mladi od 15 do 29 let),

– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so 
razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, de-
lež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež 
sredstev iz drugih virov,

– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poroči-
lo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto ter 
redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti.

Pravico do sofinanciranja mladinskih programov 
in projektov imajo neprofitne organizacije, zavodi, dru-
štva, zveze, zasebniki in druge organizacije, ki so nosilci 
programov in projektov, namenjenih mladim med 15. in 
29. letom starosti. Pravico do sofinanciranja stroškov 
delovanja mladinskih programov in projektov pa imajo 
tisti izvajalci, ki izvajajo izključno programe in projekte 
za mlade, njihovo delovanje pa je širšega javnega po-
mena v občini.

4. Vrednost razpisanih sredstev
Za sofinanciranje mladinske dejavnosti je 

v proračunu Občine Trebnje za leto 2016 zagotovljenih 
10.000 EUR, od tega za:

– mladinske programe in projekte, sredstva do 
okvirno 5.000 EUR,

– za sofinanciranje stroškov delovanja izvajal-
cev mladinskih programov in projektov, do okvirno 
5.000 EUR.

Prijavitelj je seznanjen in soglaša z možnostjo 
uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic 
porabe dodeljenih sredstev do višine 5 %, skladno z do-
ločili Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2016.
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5. Merila in kriteriji za vrednotenje
Za vrednotenje vlog za sofinanciranje mladinskih 

programov in projektov bodo upoštevana naslednja 
merila in kriteriji: preglednost, število vključenih članov 
v mladinskih programih in projektih, delež lastnih sred-
stev za izvedbo mladinskih programov in projektov, cilj-
na populacija, dostopnost, ekonomičnost, primerljivost.

Podrobnejše ocenjevanje vlog po navedenih merilih 
in kriterijih je določeno s Pravilnikom za sofinanciranje 
mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje 
stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in 
projektov iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, 
št. 20/06).

6. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sred-
stva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti pora-
bljena v letu 2016, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo 
proračunskih sredstev.

7. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna do-
kumentacije je na voljo takoj po objavi tega razpisa. 
Prevzamete jo lahko osebno v sprejemni pisarni Ob-
čine Trebnje ali na internetni strani Občine Trebnje: 
http://www.trebnje.si, do roka za oddajo vlog.

8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge 
in način predložitve vlog: vloge na javni razpis morajo 
biti predložene najkasneje v roku 30 dni po objavi tega 
javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma najkasne-
je zadnji dan tega roka oddane na pošti kot priporoče-
ne pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, 
ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina 
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloge, izpolnjene 
na razpisnih obrazcih in z vsemi zahtevanimi prilogami, 
dostavite v zaprti kuverti, s pripisom »Prijava na javni 
razpis – Mladina 2016«. Na hrbtni strani ovitka mora 
biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo 
prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene 
naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja 
s pogoji ter kriteriji razpisa.

9. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prija-
vitelji obveščeni o izidu razpisa

Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo 
pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v po-
zivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani stro-
kovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog 
po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Strokovna 
komisija bo v vseh fazah postopka delovala v skladu 
s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju ko-
rupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 
besedilo) in dosledno upoštevala določbe o izogibanju 
nasprotju interesov.

Občinska uprava Občine Trebnje bo v 45 dneh 
po zaključku javnega razpisa izdala odločbe o izboru, 
višini in namenu odobrenih sredstev izvajalcem mla-
dinskih programov in projektov. V 8 dneh od prejema 
odločbe bodo prijavitelji lahko vložili pritožbo pri župa-
nu Občine Trebnje. Po pravnomočnosti odločb bodo 
z izbranimi izvajalci programov in projektov sklenjene 
pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pra-
vice in obveznosti glede izvedbe programov in projektov 
ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu 
s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. Če 
med proračunskim letom občinski svet spremeni viši-
no proračunskih postavk, na katerih so sredstva tega 
razpisa, se naročnik in izvajalec z aneksom dogovorita 
za spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za 
spremembo dinamike plačil.

10. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Irena 
Žužek, tel. 07/348-11-26, faks 07/348-11-31, e-pošta: 
irena.zuzek@trebnje.si.

Občina Trebnje

Št. 129-1/2016 Ob-1161/16

Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o so-
cialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, UPB in s spre-
membami), Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 
2016 (Uradni list RS, št. 33/15), in 5. člena Pravilnika 
o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje progra-
mov in investicij na področju socialnega varstva v Občini 
Trebnje (Uradni list RS, št. 58/07, 16/08, 33/10) in na 
podlagi Letnega programa socialnega varstva v Občini 
Trebnje za leto 2015, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov s področja socialnega 

varstva v Občini Trebnje za leto 2016
I. Naročnik javnega razpisa: Občina Trebnje, Goliev 

trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/348-11-00, faks 07/348-11-31.
II. Predmet javnega razpisa
Javna sredstva se zagotovijo za sofinanciranje na-

slednjih programskih sklopov:
1. Programi socialnega varstva drugih ranljivih sku-

pin:
a) Programi na področju humanitarne dejavnosti, 

in sicer:
– programi, ki omogočajo vključitev v skupnost ose-

bam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in 
drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;

– programi, ki omogočajo neodvisno življenje inva-
lidov in drugi programi pomoči invalidom;

– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk 
ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in dru-
žinam;

– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samo-
pomoči ter preprečevanju socialne izključenosti;

– programi, ki omogočajo neodvisno življenje ose-
bam s posebnimi potrebami ter drugi programi pomoči 
osebam s posebnimi potrebami ter njihovim družinam;

– programi za kronične bolnike, ki s svojo dejavno-
stjo skrbijo za enakopravno vključevanje kroničnih bol-
nikov v življenje z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje 
kakovosti življenja s kronično boleznijo ter za prepreče-
vanje napredovanja kronične bolezni v invalidnost.

b) Programi za delo z zasvojenimi, in sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, pod-

pora, zmanjševanje škode, terensko delo, svetovanje, 
urejanje, rehabilitacija);

– preventivni programi, namenjeni osveščanju in 
zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter prepreče-
vanju zasvojenosti.

c) Preventivni programi, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za 

samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skr-
bijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov;

– preventivni programi za ogrožene skupine otrok 
in mladostnikov;

– preventivni programi za preprečevanje nasilja 
v družinah;

– programi za usposabljanje in razvoj mreže pro-
stovoljcev;

– preventivni programi za družine;
– drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz 

in izraženih socialnih težavah;
– projekt »Trebnje zdrava občina – občina dobrih 

medčloveških odnosov«.
2. Programi društev upokojencev s sedežem v Ob-

čini Trebnje
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za 

samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skr-
bijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov;
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– program obdaritve starejših ob novem letu in ju-
bilantov;

– drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz 
in izraženih socialnih težavah.

III. Na razpis se lahko prijavijo:
a) javni socialno varstveni zavodi;
b) dobrodelne organizacije kot prostovoljne in ne-

profitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševa-
le socialne stiske in težave občanov Občine Trebnje, 
ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske 
skupnosti;

c) humanitarne organizacije, zavodi, ustanove in 
druge fizične ali pravne osebe ter verske skupnosti, 
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju soci-
alnega varstva;

d) organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in 
neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom usta-
novijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno 
reševali socialne potrebe svojih občanov;

e) invalidske organizacije, kot prostovoljne in ne-
profitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi 
posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo 
posebne socialne programe in storitve, utemeljene na 
značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih 
okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov – občanov 
Občine Trebnje,

f) druga društva, zavodi, zasebne ustanove in za-
sebniki, ki izvajajo občinske programe na področju so-
ciale ali občinske programe za izboljšanje kvalitete ži-
vljenja za občane Občine Trebnje, ob pogoju, da so 
registrirani za opravljanje dejavnosti na področju soci-
alnega varstva, kar dokazujejo s šifro podrazreda 85.3 
po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02 s spremembami). 
V primeru, da nimajo šifre podrazreda 85.3 pa priložijo 
statut oziroma ustanovitveni akt iz katerega je razvidno, 
da so registrirani za opravljanje glavne dejavnosti na 
področju socialnega varstva,

ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini in delujejo na območju Obči-

ne Trebnje za občane Občine Trebnje, razen invalidskih 
in dobrodelnih organizacij, ki so zasnovane tako, da 
združujejo člane na področju regije (v tem primeru se 
upošteva število članov iz Občine Trebnje);

b) so registrirani in delujejo na področju socialno 
varstvenih dejavnosti. Kolikor prijavitelji ne delujejo naj-
manj eno leto na področju socialno varstvenih dejavno-
sti, o njihovi vključitvi na javni razpis, na podlagi strokov-
ne presoje programa, odloča pristojna komisija za po-
dročje socialnega varstva, imenovana s strani župana;

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

drovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na-
črtovanih programov;

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

f) imajo v svojih aktih jasno opredeljeno delovanje 
na področju, na katerega se prijavljajo v okviru socialno 
varstvenega razpisa;

g) prijavljajo program socialnega varstva ali projekt, 
ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno 
konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za 
izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež upo-
rabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, 
sponzorstva, donatorstva, voluntersko delo ...).

Na programski sklop Programi društev upokojencev 
s sedežem v Občini Trebnje se lahko prijavijo le:

– društva upokojencev, ki imajo sedež v Občini 
Trebnje.

Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklo-
pu prijavijo največ pet različnih programov naenkrat, ki 
pa jih lahko strokovna služba združi, če meni, da je to 
smotrno. Odstopanja v številu programov so možna le 
za tiste programe, ki so v posebnem interesu Občine 
Trebnje.

IV. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago v letu 
2016

Skupna višina sredstev je 52.600,00 €, in sicer:
– za programe socialnega varstva drugih ranljivih 

skupin (Programi na področju humanitarne dejavnosti, 
Programi za delo z zasvojenimi, Preventivni programi): 
49.000,00 €,

– za programe društev upokojencev s sedežem 
v Občini Trebnje: 3.600,00 €,

Posamezni programi lahko s strani Občine Trebnje 
prejmejo sredstva v višini največ 50 % vseh predvide-
nih odhodkov programa, razen programov, določenih 
skladno s Pravilnikom o postopku za izbiro in merilih za 
sofinanciranje programov in investicij na področju soci-
alnega varstva v Občini Trebnje.

Sredstva, ki se razdelijo, so namenjena za sofi-
nanciranje:

– stroškov izvedbe programov in projektov, ki jih 
posamezni izvajalci izvajajo kot razvojne in dopol-
nilne programe ter programe rehabilitacij, ki so po-
membni za lokalno skupnost. Pri tem se upoštevajo 
stroški dela in materialni stroški, ki so nujni za izvaja-
nje programa oziroma projekta in sicer: stroški dela, 
stroški dodatnega usposabljanja, stroški supervizije 
za strokovne delavce, stroški nagrade ter materialni 
stroški v zvezi z delom prostovoljcev, stroški uporabe 
objekta za izvedbo programa, stroški administracije 
v zvezi z izvedbo prijavljenega programa. V primeru 
dvoma, ali gre za upravičene stroške, odloča pristojna 
komisija za področje socialnega varstva, imenovana 
s strani župana;

– stroškov tistih programov in projektov, za katere 
se finančna sredstva ne morejo pridobiti iz drugih na-
slovov.

Strokovna služba bo pri pripravi predloga sofinanci-
ranja izbranih izvajalcev oziroma programov, upoštevala 
upravičenost posameznega stroška za izvajanje ter pri-
merjavo višine stroškov na uporabnika med posamezni-
mi istovrstnimi programi oziroma projekti.

Strokovna služba pri pripravi predloga sofinancira-
nja izbranih izvajalcev oziroma programov, ne bo upo-
števala tistih odhodkov, ki jih Občina Trebnje v skladu 
s svojo usmeritvijo ne more sofinancirati. Odhodki bodo 
ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede na njihov po-
men za izvajanje.

Sredstva se razdelijo glede na:
– doseženo število točk,
– višino razpoložljivih sredstev,
– realno prikazano finančno konstrukcijo.
Pri financiranju upokojenskih društev s sedežem 

v Občini Trebnje, se sredstva razdelijo
še glede na:
– število jubilantov in obdarovancev v letu 2016,
– število članov posameznega društva,
– število udeležencev posameznega programa.
Način financiranja je podrobneje opredeljen v Pra-

vilniku o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje 
programov in investicij na področju socialnega varstva 
v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 58/07, 16/08, 
33/10).

V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2016, v skladu s predpisi, ki urejajo pora-
bo proračunskih sredstev.
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VI. Merila za izbor programov/projektov
Za ocenjevanje posameznih programov in projektov 

bodo uporabljena naslednja merila:
1. Splošna merila, ki so za vse prijavitelje enaka:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v pro-

gramu,
– finančna konstrukcija programa,
– posebni interes Občine Trebnje.
2. Dodatna merila, ki so opredeljena po posame-

znih programskih sklopih.
3. Merila za sofinanciranje programov društev, ki 

nimajo sedeža v Občini Trebnje.
Merila so podrobneje opredeljena v Pravilniku o po-

stopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov 
in investicij na področju socialnega varstva v Občini 
Trebnje (Uradni list RS, št. 58/07, 16/08, 33/10).

VII. Razpisna dokumentacija
Prijavitelji morajo vlogo na razpis posredovati v za-

pečatenem ovitku, z navedbo javnega razpisa, na ka-
terega se nanaša, po pošti kot priporočeno pošiljko ali 
oddati na vložišču Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje 
na obrazcih, ki so sestavni del razpisane dokumentaci-
je. Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete osebno 
v sprejemni pisarni Občine Trebnje, ali na internetni 
strani Občine Trebnje http://www.trebnje.si/.

Obrazec SPL se nanaša na prijavitelja programov in 
se izpolni za vsakega prijavitelja enkrat, obrazec A pa se 
nanaša na posamezen program, zato se izpolni v celoti 
za vsak program posebej.

VIII. Rok in način predložitve vlog
Vloga mora biti dostavljena v roku 30 dni po objavi 

javnega razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Občina 
Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, s pripisom: Ne odpiraj – 
Javni razpis – socialno varstvo.

Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se zape-
čatena vrne prijavitelju. Obravnavane bodo le vloge, 
ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih 
obrazcih. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja 
s pogoji ter kriteriji razpisa.

IX. Izid razpisa
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna služba. Od-

pirajo se samo v roku predložene in pravilno označene 
vloge po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. 

O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi ugo-
tovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se 
pisno pozove k dopolnitvi vlog. Vloge, ki ne bodo dopol-
njene v roku, ki bo naveden v pozivu za dopolnitev, se 
s sklepom zavržejo.

Na podlagi ocene vlog strokovna služba pripra-
vi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev in ga predlo-
ži v obravnavo pristojni komisiji za področje socialnega 
varstva, imenovani s strani župana. Pristojna komisija 
najkasneje v petinštiridesetih dneh po roku, določe-
nim za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis, od-
loči o razdelitvi razpoložljivih finančnih sredstvih, ki 
so za sofinanciranje programov in investicij socialne-
ga varstva zagotovljeni v proračunu Občine Trebnje. 
Strokovna komisija bo v vseh fazah postopka v skla-
du s 35. členom Zakona o integriteti in preprečeva-
nju korupcije ZIntPK-UPB2 (Uradni list RS, št. 45/10, 
26/11, 30/11 Skl.US: U-I-36/11-8, 43/11, 56/11 Odl.US: 
U-I-230/10-16, 56/11 Odl.US: U-I-239/10-16, 60/11, 
69/11 – UPB2, 81/13 Odl.US: U-I-81/11-12) dosledno 
spoštovala določbe o izogibanju nasprotju interesov.

Izvajalcem letnega programa socialnega varstva 
izda direktor občinske uprave sklepe o izbranih progra-
mih, ki se bodo sofinancirali in o višini sofinanciranja, 
ter o neizbranih programih. Zoper izdane sklepe je do-
pustna pritožba županu občine v roku 15 dni. O vloženi 
pritožbi župan ravna po Zakonu o splošnem upravnem 
postopku. Župan z vsemi izbranimi izvajalci vsebin pro-
gramov in investicij socialnega varstva sklene pogodbe 
za tekoče koledarsko leto. Če izbrani izvajalec ne pod-
piše pogodbe v petnajstih dneh od prejema pogodbe 
v podpis, se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za 
sofinanciranje.

Izvajalci letnega programa socialnega varstva so 
seznanjeni in soglašajo z možnostjo uvedbe ukrepa 
proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe do višine 
5 %, skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za 
leto 2016 (Uradni list RS, št. 33/15).

X. Dodatne informacije: vse dodatne informacije 
v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo od dneva 
objave na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Treb-
nje pri Majdi Šalehar (e-mail: majda.salehar@trebnje.si, 
tel. 07/34-81-133).

Občina Trebnje
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V imenu in po pooblastilu Špele Selan kot direkto-
rice Prizma Ponikve, posebni socialno varstveni zavod, 
Ponikve 76, 1312 Videm Dobrepolje, kot uporabnika in 
upravljavca stvarnega premoženja Republike Slovenije, 
na podlagi prvega odstavka 14. člena v povezavi s pr-
vim odstavkom 9. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavljam

razpis javne dražbe
za odkup nepremičnine – stanovanja za posebne 

namene v 4. etaži na naslovu Videm 33a, Videm Dobre-
polje, v skupni izmeri 591,19 m2, s pripadajočim delom 
stavbnega zemljišča in pripadajočim delom skupnih de-
lov in naprav stavbe, z ID znakom 1799-450-2.

Predmetni poslovni prostori so bili s cenitvenim 
poročilom št. H.151221-1, z dne 21. 12. 2015 sodnega 
cenilca za gradbeništvo Srečka Veseliča ocenjeni na 
tržno vrednost 795.000,00 EUR.

S to objavo sporočam, da Prizma Ponikve, poseb-
ni socialno varstveni zavod, Ponikve 76, 1312 Videm 
Dobrepolje, kot uporabnik in upravljavec premoženja 
Republike Slovenije v imenu in za račun Republike Slo-
venije pristopa k prodaji predmetnih poslovnih prostorov 
z razpisom javne dražbe. Izklicna cena znaša ocenjenih 
795.000,00 EUR.

1. Javno dražbo bo, po pooblastilu upravljavca pre-
moženja Prizma Ponikve, posebni socialno varstveni 
zavod, Ponikve 76, 1312 Videm Dobrepolje, organiziral 
Odvetnik Anton Pregelj, Beethovnova ulica 5, Ljub ljana.

2. Na javni dražbi se bo prodajala nepremičnina 
– stanovanje, za posebne namene v 4. etaži na na-
slovu Videm 33a, Videm Dobrepolje, v skupni izmeri 
591,19 m2 (mansarda, z uporabno površino 445,5 m2), 
s pripadajočim delom stavbnega zemljišča in pripadajo-
čim delom skupnih delov in naprav stavbe, z ID znakom 
1799-450-2.

3. Izklicna cena znaša znaša 795.000,00 EUR, 
najnižji znesek višanja na javni dražbi pa znaša 
5.000,00 EUR.

4. Rok plačila kupnine je 30 dni od dneva skleni-
tve kupoprodajne pogodbe. Kupnina se plača na ra-
čun lastnika Republika Slovenija št. 01100-6300109972 
(proračun), model 18, sklic: 26115-7200994-43282015. 
Plačilo kupnine v roku iz te točke in na račun iz te točke 
je bistvena sestavina pravnega posla in bistven element 
kupoprodajne pogodbe.

5. Javna dražba bo dne 9. 2. 2016 ob 14. uri, v pro-
storih odvetnika Antona Preglja, Beethovnova ulica 5, 
Ljub ljana (1. nadstropje).

6. Varščina za udeležbo na javni dražbi znaša 10 % 
prodajne cene, in sicer 79.500,00 EUR. Varščina se 
plača na fiduciarni račun odvetnika Antona Preglja, Be-
ethovnova ulica 5, Ljub ljana, pri Abanki Vipa d.d., št. 
SI56 0510 0801 2816 408. Javne dražbe se lahko ude-
ležijo le tisti, katerih sredstva bodo na račun prispela 
do pričetka javne dražbe in bo to razvidno iz bančnega 

Javne dražbe

izpiska predmetnega računa, narejenega ob uri pričetka 
javne dražbe.

7. Z najugodnejšim dražiteljem se na podlagi draž-
benega zapisnika sklene kupoprodajna pogodba v roku 
petnajstih dni od zaključka javne dražbe. V primeru, 
da v najugodnejši dražitelj v danem roku kupoprodaj-
ne pogodbe ne podpiše, ponudnik zadrži vplačano 
varščino.

8. Najugodnejšemu dražitelju se varščina všteje 
v kupnino, morebitnim drugim dražiteljem pa se varščina 
vrne v roku osmih delovnih dni po izvedbi javne dražbe.

9. Na nepremičnini, ki se prodaja, predkupna pra-
vica ne obstoji.

10. Pooblaščenec pravne osebe, ki se namerava 
udeležiti javne dražbe, mora biti vpisan na dan odpiranja 
ponudb v sodni register kot zakoniti zastopnik pravne 
osebe oziroma mora imeti ustrezno pooblastilo zako-
nitega zastopnika pravne osebe. Fizične osebe mora-
jo predložiti osebni dokument, iz katerega mora izhajati 
tudi državljanstvo fizične osebe.

11. Davek na promet nepremičnin plača kupec.
12. V primeru zanimanja, vam cenilno poročilo po-

šljem na podlagi poziva, prejetega z vaše strani na ele-
ktronski naslov: anton.pregelj@pregelj.si po elektronski 
pošti. Poziv mora vsebovati vse identifikacijske podatke 
interesenta, ime zakonitega zastopnika in kontaktne 
osebe ter navedbo v čigavem imenu in za čigav račun 
se izvaja povpraševanje. Ogled predmeta prodaje je mo-
goč na podlagi predhodnega dogovora. Za ogled se je 
potrebno dogovoriti najmanj tri dni pred samim ogledom, 
zadnji mogoč termin ogleda je 5. 2. 2016.

13. Upravljavec ali pooblaščena oseba s soglas-
jem predstojnika lahko ta postopek ustavita do skleni-
tve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo 
stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne 
dokumentacije.

14. Kot dražitelji lahko sodelujejo vse pravne osebe 
s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici 
Evropske unije ali države, katere javne ustanove ali 
registrirane pravne osebe lahko na podlagi reciprocite-
te pridobivajo lastništvo na nepremičninah v Republiki 
Sloveniji ter polnoletne ter poslovno in opravilno spo-
sobne fizične osebe, državljanke Republike Slovenije 
ali države članice Evropske unije ali države, katere 
državljani lahko na podlagi reciprocitete pridobivajo la-
stništvo na nepremičninah v Republiki Sloveniji. Pravna 
oseba mora dokazilo o obstoju – izpis iz sodnega ali 
trgovskega registra predložiti ponudbi. Fizična oseba 
mora ponudbi predložiti kopijo potrdila o državljanjstvu 
ali ustreznega dokumenta, iz katerega bo razvidno dr-
žavljanstvo ponudnika.

15. Sestavni del kupoprodajne pogodbe bo določilo 
o odkupni pravici v korist države oziroma drugo določi-
lo, ki po svoji naravi ponudnikom preprečuje možnost 
nakupa takih nepremičnin z namenom njihove kasnejše 
prodaje po višji oziroma tržni ceni.

Odvetnik Anton Pregelj
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Št. 110-5/2016-1 Ob-1115/16

Na podlagi 52. člena Poslovnika o delu Sveta zavoda 
Osnovne šole Loče ter na podlagi sklepa sveta zavoda, 
z dne 13. 1. 2016, o razpisu prostega delovnega mesta 
ravnatelja (m/ž), Svet zavoda Osnovne šole Loče, Šolska 
ulica 5, 3215 Loče razpisuje delovno mesto

ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

(m/ž) izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organiza-
ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 
65/09, 20/11, 47/15, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organi-
zacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne, 1. 11. 2016.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih 
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekazno-
vanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 
postopku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem 
sodišču – izven kraja prebivališča – zoper njega ni uveden 
kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedo-
takljivost) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: 
Svet zavoda Osnovne šole Loče, Šolska ulica 5, 3215 
Loče, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.

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

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Loče

 Ob-1125/16

Svet zavoda OŠ Danile Kumar, Godeževa 11, 1000 
Ljub ljana, razpisuje na podlagi 53. člena ZOFVI, delovno 
mesto

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

lja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne po-
goje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J).

Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavo-
da. Glede na naravo dela šole se od kandidata pričakuje 
tudi aktivno znanje angleškega jezika.

Kandidat/ka mora ponudbi priložiti program vodenja 
zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za pet let.
Predvideni začetek dela je 1. 7. 2016.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževa-
nju, opravljenem ravnateljskem izpitu, program vodenja 
zavoda, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da 
kandidat/ka ni v kazenskem postopku ter kratkim življe-
njepisom) pošljite do 5. 2. 2016 po pošti na naslov: Svet 

Razpisi delovnih mest

Zavoda Osnovne šole Danile Kumar, Godeževa 11, 1000 
Ljub ljana, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju 
v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Danile Kumar Ljub ljana

Št. VI-46/59 Ob-1146/16

Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami) in na pod-
lagi 26. člena v povezavi z 31. in 32. členom Statuta Jav-
nega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje, 
Svet zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje objavlja prosto 
delovno mesto

strokovnega direktorja zavoda m/ž
Kandidat za imenovanje na funkcijo strokovnega di-

rektorja zavoda mora poleg splošnih pogojev, določenih 
z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba medicinske smeri,
– opravljena specializacija s področja bolnišničnih de-

javnosti,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi orga-

nizacijskimi in upravljalskimi znanji.
Kandidat za strokovnega direktorja zavoda mora pri-

javi podati program strokovnega dela in razvoja stroke 
v zavodu.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o za-
poslitvi z nastopom dela 1. 3. 2016 za mandatno obdobje 
4 leta. Delovno razmerje za strokovnega direktorja se 
sklepa s krajšim delovnim časom in sicer za največ 20 ur 
tedensko za čas trajanja mandata, za preostali delovni čas 
do polnega delovnega časa pa se sklene pogodbo o zapo-
slitvi na področju specializacije kandidata.

Rok, do katerega se sprejemajo prijave, je 15 dni 
od dneva objave. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 
zakonskih pogojev in posebnih pogojev, ki jih določa Sta-
tut Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica 
Trbovlje ter programom strokovnega dela in razvoja stro-
ke v zavodu, kandidati pošljejo na naslov: Svet Javnega 
zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje, Ru-
darska 9, 1420 Trbovlje, z oznako: Ne odpiraj! »Prijava na 
razpis strokovnega direktorja bolnišnice m/ž«.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni 
od objave razpisa.

Svet zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje

 Ob-1162/16

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o no-
tariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica Slovenije 
na predlog notarke Neli Kandus iz Nove Gorice razpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Neli Kandus iz Nove Gorice

Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univer-
zitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 
4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. 
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, 
z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih po-
gojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljub ljana, 
Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije
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Št. 69/1 Ob-1152/16

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 nepremičnin na lokaciji Žalec.
b) Kraj: 3310 Žalec, Cesta ob železnici 2, parc. 

št. 973/20, 973/21, 973/25, 973/28, k.o. 996 Žalec, ZK 
delež last Zavoda 1/1.

c) Vrsta nepremičnine: zemljišče na katerem stoji 
devet silosov skupne zmogljivosti 13.500 ton skupaj 
s pripadajočo opremo, kot sestavni del večjega skla-
diščnega kompleksa v lasti podjetja UNIVIT d.o.o., 
v stečaju.

d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno- 
kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepre-
mičnin in stroške prepisa, plača kupec.

e) Predkupna pravica: vsakokratni morebitni sola-
stniki in občina.

f) Izhodiščna cena je 337.407,50 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 agencije 
oglašujejo predmetno prodajo nepremičnin 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.

Druge objave

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 4. 2. 2016 
do 8.55.

Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremič-
nin v Žalcu – 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. 4. 2016 oziroma do 
sklenitve prodajne pogodbe.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno 
odpiranje ponudb bo dne 4. 2. 2016 ob 9. uri, v sejni 
sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za 
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana.

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezreve

 Ob-1163/16

Univerza v Ljub ljani, Veterinarska fakulteta, Gerbi-
čeva ulica 60, Ljub ljana, objavlja na podlagi 22. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 
47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUU-
JFO in 76/15)) in 35. člena Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 24/13, 10/14)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Univerze v Ljub ljani, 

Veterinarske fakultete
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne-

ga zbiranja ponudb: Univerza v Ljub ljani, Veterinarska 
fakulteta, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljub ljana, matična 
številka: 1627139000, davčna številka: SI 59676418, ki 
jo zastopa dekan prof. dr. Andrej Kirbiš.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena:

2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb sta naslednji 
nepremičnini:

Trisobno stanovanje, na naslovu Pregljev trg 2, 
1000 Ljub ljana, (ID 1730-1465-293). Stanovanje obsega 
74,5 m2 neto tlorisne površine, od tega 4,8 m2 balkona 
in 3,1 m2 shrambe v kleti, pripadajoč solastniški delež 
na skupnih delih stavbe in pripadajočem zemljišču. Sta-
novanje se nahaja v osmem nadstropju in dvosobno 
stanovanje na naslovu Krimska ulica 8, 1000 Ljub ljana, 
(ID 1722–714–105). Stanovanje obsega 40,6 m2 neto 
tlorisne površine, pripadajoč solastniški delež na sku-
pnih delih stavbe in pripadajočem zemljišču. Stanovanje 
se nahaja v prvem nadstropju.

2.2. Stavbi sta vpisani v kataster stavb, etažna la-
stnina je vzpostavljena, stanovanji pa sta vpisani v ze-
mljiško knjigo. Stanovanji imata energetsko izkaznico.

2.3. Izhodiščna cena za trisobno stanovanje na 
naslovu Pregljev trg 2, je 116.000,00 EUR, za dvo-
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sobno stanovanje na naslovu Krimska ulica 8, pa 
84.000,00 EUR.

2.4. Davek na promet nepremičnin v višini 2 %, ki 
bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe in 
notarsko overitev podpisa zakonitega zastopnika proda-
jalca na prodajni pogodbi, plača kupec.

3. Pogoji prodaje:
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki za-

sebne listine.
3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno 

– kupljeno«.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno po-

godbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnej-
šega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene 
pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponu-
dniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar 
ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. 
Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne 
podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil 
in ima Univerza v Ljub ljani pravico zadržati vplačano 
varščino.

3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice 
na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu z do-
ločili prodajne pogodbe.

3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po skle-
nitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe

4. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec 
poravnal na transakcijski račun Univerze v Ljub ljani, 
Veterinarske fakultete, št.: SI56 0110 0603 0707 604, 
sklic na št. 1194, v roku 30 dni od dneva sklenitve pro-
dajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg 
ponujene kupnine dolžan plačati še stroške davka na 
promet z nepremičnino, stroške notarske overitve po-
godbe in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje 
ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega so-
dišča.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb:

5.1. 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 5.4. teh pogojev za udeležbo na 
javnem zbiranju ponudb.

5.2. Ponudniki morajo oddati ponudbo v zaprti ovoj-
nici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepre-
mičnine Pregljev trg 2« za stanovanje na Pregljevem 
trgu in »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine 
Krimska ulica 8« za stanovanje na Krimski ulici, po-
nudbo lahko oddajo osebno ali priporočeno po pošti 
na naslov: Univerza v Ljub ljani, Veterinarska fakulteta, 
Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljub ljana.

5.3. Popolne ponudbe z vsemi prilogami je potreb-
no posredovati prodajalcu do 16. 2. 2016 do 12. ure. 
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili 
tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.

5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizična osebe),
– overjen izpis iz poslovnega registra (samostojni 

podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe) 

ne starejši od 3 mesecev,

– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja 

ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od 

dneva ko poteče rok za oddajo ponudbe.
6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo po-

nudb vplačati varščino, ki znaša 5 % izhodiščne cene, na 
transakcijski račun Univerze v Ljub ljani, Veterinarske fa-
kultete, št.: SI56 0110 0603 0707 604, sklic na št. 1194, 
z navedbo »plačilo varščine – javno zbiranje ponudb 
Pregljev trg 2« za stanovanje na Pregljevem trgu in »pla-
čilo varščine – javno zbiranje ponudb Krimska ulica 8« 
za stanovanje na Krimski ulici.

6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vra-
čuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli 
v postopku javnega zbiranja ponudb pa se varščina vrne 
brez obresti v roku 8 dni po opravljenem izboru najugo-
dnejšega ponudnika.

6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača ku-
pnine, prodajalec obdrži varščino.

7. Dodatne informacije
7.1. Dodatne podrobnejše informacije o po-

gojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše po-
datke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti 
na Univerzi v Ljub ljani, Veterinarski fakulteti, Ger-
bičeva ulica 60, 1000 Ljub ljana: kontaktni ose-
bi Mojca Perušek, tel. 01/47-79-103, Mojca.Peru-
sek@vf.uni-lj.si ali Niko Germek, tel. 01/47-79-369, 
Niko.Germek@vf.uni-lj.si.

7.2. Ogled nepremičnine bo dne 4. 2. 2016 med 
9. in 12. uro za stanovanje na Pregljevem trgu in 
3. 2. 2016 med 9. in 12. uro za stanovanje na Krim-
ski ulici.

8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe 

dne 16. 2. 2016, s pričetkom ob 12.30, na naslovu, 
Univerza v Ljub ljani, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 
ulica 60, 1000 Ljub ljana.

8.2. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je naj-
višja cena. V primeru,da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili 
enako kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala k oddaji 
nove ponudbe.

8.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni 
od odpiranja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po od-
piranju novih ponudb.

8.4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. 
Prodajalec si pridržuje pravico, da brez kakršnekoli od-
škodninske odgovornosti do ponudnikov, do sklenitve 
prekine, oziroma ustavi postopek prodaje. Ob morebitni 
ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudni-
kom v neobrestovanem znesku.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno 
v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani 
Univerze v Ljub ljani, Veterinarske fakultete in na sple-
tnem portalu Nepremičnine.net.

Univerza v Ljub ljani  
Veterinarska fakulteta

Št. 478-0039/2015 Ob-1139/16

Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komen-
da, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 14/15) in 
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
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moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13, 10/14)

javno zbiranje ponudb
za prodajo pravice do uporabe kabelsko 

komunikacijskega sistema KKS KOMOK na 
območju Občine Komenda in ustanovitev služnosti

1. Uvod
Občina Komenda objavlja javno zbiranje ponudb za 

prodajo pravice do uporabe kabelsko komunikacijskega 
sistema KKS KOMOK na območju občine in ustanovitev 
služnosti. Razpisna dokumentacija določa pogoje, pod 
katerimi se lahko ponudniki udeležijo postopka zbiranja 
ponudb, način oddaje, postopek odpiranja, pregleda in 
način izbire najugodnejšega ponudnika. Če ta doku-
mentacija povzema in pojasnjuje v Republiki Sloveniji 
in Občini Komenda veljavne predpise, jo je potrebno 
upoštevati kot besedilo informativne narave. Cilj javnega 
zbiranja ponudb je zagotoviti vzpostavitev in nemoteno 
delovanje kabelsko komunikacijskega sistema za konč-
ne uporabnike. Občina ocenjuje, da je na trgu več za-
interesiranih ponudnikov, zato želi v skladu z Zakonom 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti pridobiti več ponudb, med katerimi bo izbrala 
najugodnejšo.

2. Prodajalec in organizator zbiranja ponudb: pro-
dajalec in organizator zbiranja ponudb je Občina Ko-
menda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, matična šte-
vilka: 1332155000, ID za DDV: SI22332570. Za vodenje 
in nadzor postopka župan Občine Komenda imenuje 
komisijo, ki je odgovorna za izvedbo celotnega postopka 
javnega zbiranja ponudb.

3. Povabilo k oddaji ponudb: Občina Komenda vabi 
vse zainteresirane, da skladno z razpisno dokumentaci-
jo oddajo ponudbo za sodelovanje v postopku javnega 
zbiranja ponudb za prodajo pravice do uporabe kabel-
sko komunikacijskega sistema KKS KOMOK v Občini 
Komenda in ustanovitev služnosti na nepremičninah 
v lasti Občine Komenda, vse z namenom vzpostavi-
tve, obratovanja, vzdrževanja in nadzora tega omrežja. 
Prodaja pravice do uporabe in ustanovitev služnosti 
se izvajata skupaj. Povabilo k oddaji ponudb se objavi 
v Uradnem listu RS.

4. Dodatna pojasnila dokumentacije in prilog: razpi-
sna dokumentacija je na razpolago na Občini Komenda, 
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. Vpogled in dvig razpi-
sne dokumentacije je možen po predhodni najavi preko 
elektronskega naslova: marjan.potocnik@komenda.si. 
Pojasnila je mogoče zahtevati preko istega naslova 
najkasneje do vključno 29. 1. 2016. Do tega datuma je 
po predhodnem dogovoru na tel. 041/651-795 možen 
tudi ogled na terenu in razpoložljive projektne dokumen-
tacije. Občina Komenda si pridržuje pravico spremeniti 
ali dopolniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo 
ali, če bo to potrebno, kot odgovor na prošnjo za poja-
snilo. Spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije 
bodo objavljene na enak način kot javni razpis. Vsaka 
sprememba ali dopolnitev postane del razpisne doku-
mentacije. V tem primeru lahko občina podaljša rok za 
oddajo ponudb.

5. Predmet in pogoji za prodajo pravice do uporabe 
kabelsko komunikacijskega sistema KKS KOMOK

Predmet prodaje je pravica do uporabe kabel-
sko komunikacijskega sistema KKS KOMOK v Občini 
Komenda. Trasa omrežja je privzeta iz PGD projekta 
št. 98/04-01, (KRS Dovč Ljub ljana, april 1998, dolži-
na omrežja je cca 25 km) in prikazana v geodetskem 
posnetku omrežja, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije in poteka v vseh naseljih Občine Komenda, 

z izjemo Komendske Dobrave in Poslovne cone Žeje 
pri Komendi. Sistem se je gradil v letih 1998 in 1999 ter 
je v pretežni meri izveden kot PVC cev premera 50 mm 
s koaksialnim bakrenim kablom za visokofrekvenčne 
signale. Glede na to, da se je na teh območjih po letu 
1999 gradila tudi druga infrastruktura, je velika verje-
tnost, da del cevi ni prehoden ali da na delu omrežja 
zaščitnih cevi ni. V kolikšnem delu je zaščitna kanaliza-
cija poškodovana (ali ne obstaja) prodajalcu ni znano, 
zato prodajalec ne odgovarja za neprehodnost cevi ali 
za območja, kjer cevi ni. Za potrebe razpisa se ocenju-
je, da zaščitne kanalizacije ni (ali ni prehodna) na 25 % 
trase. Primarni vodi potekajo pretežno po občinskih 
cestah in poteh (javno dobro), sekundarni pa po priva-
tnih parcelah. Skupaj s prodajo pravice do uporabe se 
občina z ločeno pogodbo zaveže vpisati služnost na 
parcelah, ki so v njeni lasti. Sklepanje služnostnih po-
godb s privatnimi lastniki je v domeni kupca. Ponudnik 
se obveže, da bo s prevzemom sistema poskrbel za 
primeren dostop na omrežje za vse uporabnike, ki so 
nanj že priključeni in da bo sistem po potrebi posodobil 
in razširil. V primeru širitve se občina obveže vpisati slu-
žnost tudi na dodatnih parcelah, ki so v njeni lasti. V ceni 
ni vštet najem prostora, ki je za potrebe sistema lociran 
v športni dvorani Komenda, niti ni zajeta oprema v tem 
prostoru z antenskimi sistemi. Ne glede na navedeno 
lahko kupec prostor in opremo brezplačno uporablja do 
posodobitve sistema, vendar največ leto dni od podpisa 
pogodbe. Prodajalec se obveže, da bo v primeru širitev 
in sanacije omrežja kupcu ažurno posredoval projektne 
pogoje in izdajal soglasja k posegom na zemljiščih, ki 
so v prodajalčevi lasti in za zemljišča, s katerimi pro-
dajalec upravlja. Prodajalec se obveže, da bo poskrbel 
za formalno predčasno prekinitev pogodbe s podjetjem 
M3-NET, d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljub ljana, kupec pa se 
obveže, da bo prevzel vse zapadle obveznosti, ki jih ima 
v z vezi s tem sistemom sedanji upravljalec omrežja. 
Kupec se obveže, da bo v okviru sistema za prodajalca 
in za občane dosegljiv brezplačen signal lokalnega TV 
programa. Zato bodo v kupoprodajni pogodbi opredelje-
ne tudi obveznosti in pravice napram podjetju M3-NET, 
d.o.o. in napram Zavodu KOMOK, ki skrbi za lokalni TV 
program. Kupec se obveže še, da bo najkasneje v letu 
dni po podpisu pogodbe in v sodelovanju s prodajalcem 
poskrbel za brezplačen wi-fi signal v centru Komende, ki 
pokriva vsaj območje hipodroma (sejmišča).

6. Predmet in pogoji ustanovitve služnosti: predmet 
javnega zbiranja ponudb je tudi ustanovitev služnostne 
pravice za vzpostavitev, obratovanje, vzdrževanje in 
nadzor omrežja. Služnostna pravica bo predvidoma za-
jemala vzpostavitev delujočega omrežja, obratovanje 
omrežja in pripadajoče infrastrukture, vzdrževanje in 
dostop do omrežja za potrebe obratovanja, vzdrževanja, 
popravil in nadzora delovanja, odstranjevanje naravnih 
ovir pri obratovanju in vzdrževanju. Občina bo v korist 
izbranega ponudnika ustanovila služnost na svojih ne-
premičninah. Služnost bo ustanovljena za zakonsko ma-
ksimalno dovoljen čas z zavezo za podaljšanje služnosti 
za nedoločen čas. Izbrani ponudnik mora upoštevati vse 
pogoje, določene s to razpisno dokumentacijo in Po-
godbo o ustanovitvi služnosti, katere vzorec je sestavni 
del razpisne dokumentacije. Nadomestilo za služnost je 
vključeno v kupnino za pridobitev pravice do uporabe 
omrežja. Enaki pogoji veljajo za morebiti kasneje skle-
njene ustanovljene služnosti na prodajalčevih parcelah, 
če bo kupec omrežje širil.

7. Oddaja ponudb: ponudba bo štela za pravoča-
sno, če bo prispela na sedež Občine Komenda, Zajčeva 
cesta 23, 1218 Komenda, najkasneje do 5. 2. 2016 do 
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12. ure. Ponudba se odda v zaprti ovojnici, naslovljeni 
na Občino Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, 
s pripisom »Ponudba za odkup CaTV omrežja«. Na hrbtni 
strani ovojnice mora biti označen polni naslov ponudnika. 
Neustrezno označene ponudbe ter ponudbe, ki bodo pri-
spele po poteku roka za sprejem ponudb, bodo izločene 
iz postopka ter bodo neodprte vrnjene ponudniku.

8. Spreminjanje in dopolnjevanje oddanih ponudb: 
ponudniki lahko svoje ponudbe spreminjajo oziroma 
dopolnjujejo do poteka roka za oddajo ponudb. Spre-
membe oziroma dopolnitve morajo biti oddane na enak 
način kot ponudbe.

9. Veljavnost ponudb: ponudbe so zavezujoče in 
morajo biti veljavne vsaj 6 mesecev od poteka roka za 
oddajo ponudb.

10. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo 
5. 2. 2016 ob 12.30, v prostorih Občine Komenda, Zaj-
čeva cesta 23, 1218 Komenda. Strokovna komisija bo 
vse pravočasne in pravilno označene ponudbe odprla 
in preverila njihovo popolnost. Strokovna komisija lahko 
od ponudnikov zahteva dopolnitve ali pojasnila posame-
znih delov ali celotne ponudbe. Kolikor ponudba v roku, 
postavljenem v pozivu k dopolnitvi oziroma pojasnilu, 
ne bo dopolnjena oziroma pojasnjena, bo taka ponudba 
izločena iz postopka javnega zbiranja ponudb.

11. Izbira najugodnejšega ponudnika: Občina Ko-
menda bo v 30 dneh po odpiranje ponudb sprejela od-
ločitev o izbiri. Odločitev bo poslana vsem ponudnikom, 
ki bodo sodelovali v postopku javnega zbiranja ponudb. 
Občina ni zavezana k izbiri kateregakoli ponudnika in 
lahko postopek javnega zbiranja kadarkoli prekine ozi-
roma od njega odstopi. Občina bo z izbranim ponudni-
kom sklenila pogodbo o prodaji pravice do uporabe 
kabelsko komunikacijskega sistema KKS KOMOK na 
območju Občine Komenda in pogodbo o ustanovitvi 
služnosti, v katerih bodo natančno opredeljene pravice 
in obveznosti pogodbenih strank. Občina lahko vse do 
sklenitve pogodb spremeni odločitev o izbiri najugodnej-
šega ponudnika ali odstopi od prodaje in ustanovitve 
služnosti, če nastopijo okoliščine, ki kažejo na to, da 
izbrani ponudnik ne bo mogel izpolnjevati obveznosti iz 
pogodb. Če izbrani ponudnik zavrne sklenitev pogodb 
ali se v 8 dneh od prejema poziva k podpisu nanj ne 
odzove, lahko občina pogodbi sklene z naslednjim naj-
ugodnejšim ponudnikom. Osnutka pogodb sta sestavni 
del razpisne dokumentacije.

12. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: edi-
no merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ponu-
jena kupnina. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo 
kupnino. Izhodiščna kupnina znaša 200.342,84 EUR 
+ DDV. V kupnino je zajet nakup pravice do uporabe 
omrežja in nadomestilo za ustanovitev služnosti. Plačilo 
se izvede v 30 dneh po podpisu pogodbe,

13. Varščina za resnost ponudbe kot pogoj za so-
delovanje v postopku javnega zbiranja ponudb: vsak 
ponudnik mora kot garancijo za resnost ponudbe ob 
oddaji ponudbe položiti varščino v višini 10 % od najniž-
je možne ponujene cene kupnine, to je 20.034,28 EUR. 
Varščina se nakaže na račun Občine Komenda št. SI 
56 0110 0010 0002 377, potrdilo o vplačilu varščine, 
potrjeno s strani banke, se priloži ponudbi. Ponudnikom, 
katerih ponudbe ne bodo sprejete, se bo brezobre-
stni znesek varščine vrnil na njihov transakcijski račun 
v 15 dneh od izbire najugodnejšega ponudnika. Varščina 
izbranega ponudnika se všteje v znesek kupnine.

14. Plačilna sposobnosti ponudnika: ponudnik mora 
biti plačilno sposoben in mora imeti zagotovljene vire 
sredstev za izpolnitev obveznosti za izpolnitev pogod-
benih obveznosti.

15. Vsebina in oblika ponudbe: ponudba mora 
biti predložena v slovenskem jeziku in na predpisa-
nih obrazcih. Ponudbe, ki ne bodo pripravljene v skla-
du z razpisno dokumentacijo, bodo izločene. Ponudbo 
mora podpisati oseba, ki ima pravico zastopati ponudni-
ka. Kjer je to izrecno zahtevano, morajo biti listine po-
nudbe parafirane. Morebitne popravke pri izpolnjevanju 
obrazcev mora ponudnik označiti z žigom in podpisom.

16. Ostala pravila in pogoji javnega zbiranja po-
nudb: vse stroški priprave ponudbe, spremljajoče doku-
mentacije ter stroške oddaje krije ponudnik.

Občina Komenda

Št. 01/2016 Ob-1114/16

Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške 
zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004 v zvezi z 31. členom 
Zakona o odvetništvu in 67. členom statuta Odvetniške 
zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbor-
nice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika 
odvetniških kandidatov in imenika odvetniških priprav-
nikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slo-
venije o merilih in postopkih za ugotavljanje primernosti 
poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje 
odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo:

I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Obveščamo vas, da se Sebastian Cencič, rojen 

12. 11. 1981 v kraju Backnang, Nemčija, z dnem 18. 11. 
2015 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice 
Slovenije, s pisarno v Tolminu, Rutarjeva ulica 4 (zapo-
slen pri odvetniku Ivanu Makucu).

Obveščamo vas, da se Valbona Sać, rojena 31. 5. 
1984 v Mariboru, z dnem 1. 1. 2016 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
na Ptuju, Jadranska ulica 22 (zaposlena pri odvetniku 
Gordanu Stijepoviću).

Obveščamo vas, da se Manca Pirc Vargec, rojena 
15. 7. 1985 v Brežicah, z dnem 18. 11. 2015 vpiše v ime-
nik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Slovenska cesta 54 (zaposlena pri odvetnici 
Nini Zidar Klemenčič).

Obveščamo vas, da se Andrej Baraga, rojen 12. 7. 
1965 v Ljub ljani, z dnem 18. 11. 2015 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Ulica bratov Učakar 62 (zaposlen pri odve-
tniku Vanji Radanoviču).

Obveščamo vas, da se Sašo Jovčić, rojen 30. 3. 
1987 v Ljub ljani, z dnem 18. 11. 2015 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Slovenska cesta 47 (zaposlen v Odvetniški 
družbi Andrić o.p. – d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Katarina Ljubič, rojena 
15. 1. 1986 v Ljub ljani, z dnem 18. 11. 2015 vpiše v ime-
nik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Barjanska cesta 3 (zaposlena v Odvetniški 
pisarni Miro Senica in odvetniki d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Nejc Novak, rojen 20. 2. 
1987 v Novem mestu, z dnem 18. 11. 2015 vpiše v ime-
nik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Barjanska cesta 3 (zaposlen v Odvetniški 
pisarni Miro Senica in odvetniki d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Veronika Kruljac, rojena 
30. 11. 1979 v Kopru, z dnem 22. 12. 2015 vpiše v ime-
nik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Kopru, Ferrarska ulica 12 (zaposlena pri odvetniku 
mag. Gregorju Velkaverhu).

Obveščamo vas, da se Jerca Ahlin, rojena 29. 5. 
1983 v Novem mestu, z dnem 22. 12. 2015 vpiše v ime-
nik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
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v Novem mestu, Novi trg 11 (zaposlena pri odvetnici 
Tatjani Ahlin).

Obveščamo vas, da se Marja Veit, rojena 7. 6. 1983 
v Mariboru, z dnem 22. 12. 2015 vpiše v imenik odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ma-
riboru, Ulica kneza Koclja 24 (zaposlena pri odvetniku 
Marjanu Veitu).

Obveščamo vas, da se Ines Vračko, rojena 3. 10. 
1982 v Mariboru, z dnem 22. 12. 2015 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 5.

Obveščamo vas, da se Petja Jenčič, rojen 12. 10. 
1975 v Mariboru, z dnem 22. 12. 2015 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Mariboru, Partizanska cesta 13a.

Obveščamo vas, da se Rok Reja, rojen 23. 5. 1984 
v Šempetru pri Gorici, z dnem 22. 12. 2015 vpiše v ime-
nik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Štefanova ulica 13A (zaposlen v Odvetniški 
družbi Fatur, o.p., d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Blaž Prinčič, rojen 30. 11. 
1986 v Ljub ljani, z dnem 22. 12. 2015 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Šlandrova ulica 4 (zaposlen v Odvetniški 
pisarni Ulčar & partnerji d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Peter Pipuš, rojen 6. 1. 1986 
v Ljub ljani, z dnem 6. 1. 2016 vpiše v imenik odvetnikov 
Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub ljani, 
Zemljemerska ulica 12.

Obveščamo vas, da se Drejc Osterman, rojen 18. 8. 
1986 na Jesenicah, z dnem 22. 12. 2015 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Cankarjeva cesta 4 (zaposlen v Odvetniški 
pisarni Brezavšček, Golobič in odvetniki d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Mark Jo Moggi, rojen 10. 6. 
1984 v Ljub ljani, z dnem 22. 12. 2015 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Tomšičeva ulica 3.

Obveščamo vas, da se Matija Lepša, rojen 24. 2. 
1978 v Ljub ljani, z dnem 22. 12. 2015 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Verovškova ulica 55a (zaposlen pri odvetniku 
Tomažu Lepši).

Obveščamo vas, da se Marko Kranjc, rojen 7. 2. 
1986 v Ljub ljani, z dnem 22. 12. 2015 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Dunajska cesta 167.

Obveščamo vas, da se Aljaž Jadek, rojen 4. 8. 1985 
v Ljub ljani, z dnem 22. 12. 2015 vpiše v imenik odvetni-
kov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub ljani, 
Tavčarjeva ulica 6 (zaposlen v Odvetniški pisarni Jadek 
& Pensa d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Marko Binder, rojen 17. 12. 
1985 v Trbovljah, z dnem 1. 1. 2016 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Hacquetova 8.

Obveščamo vas, da se Barbara Žemva, rojena 
25. 2. 1976 v Ljub ljani, z dnem 1. 1. 2016 vpiše v ime-
nik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Babičeva ulica 1 (zaposlena pri odvetnici 
Tamari Kek).

Obveščamo vas, da se Anja Tomšič, rojena 11. 7. 
1983 v Ljub ljani, z dnem 22. 12. 2015 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Tavčarjeva 10 (zaposlena v Odvetniški družbi 
Đuragić – Sotlar o.p., d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Neli Jančič, rojena 11. 10. 
1981 v Novem mestu, z dnem 22. 12. 2015 vpiše v ime-
nik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 

v Domžalah, Ljub ljanska cesta 64 (zaposlena v Odvetni-
ški družbi Tatjana Markelj o.p., d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Bagi Ambrožič Kordić, ro-
jena 21. 7. 1961 v Ljub ljani, z dnem 22. 12. 2015 vpiše 
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pi-
sarno v Ljub ljani, Slovenska cesta 19.

II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Obveščamo vas, da se Martina Golob, rojena 20. 5. 

1977 v Ljub ljani, odvetnica iz Ljub ljane, Rimska cesta 5, 
z dnem 6. 11. 2015 izbriše iz imenika odvetnikov Odve-
tniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla opra-
vljanju odvetniškega poklica.

Prevzemnik odvetniške pisarne Martine Golob 
je Andrej Crček, odvetnik iz Ljub ljane, Kolodvorska 
ulica 7/Čufarjeva ulica 5.

Obveščamo vas, da se Franc Weindorfer, rojen 
25. 9. 1948 v Mariboru, odvetnik iz Murske Sobote, 
Slomškova 9, z dnem 31. 12. 2015 izbriše iz imenika 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je 
sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica zaradi 
upokojitve.

Prevzemnik poslov odvetniške pisarne Franca We-
indorferja je mag. Igor Weindorfer, odvetnik iz Murske 
Sobote, Slomškova 9.

Obveščamo vas, da se Boris Mileta, rojen 16. 2. 
1950 v Mariboru, odvetnik iz Maribora, Partizanska 
cesta 13a, z dnem 30. 11. 2015 izbriše iz imenika odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam od-
rekel opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve.

Prevzemnik poslov odvetniške pisarne Borisa Mi-
lete je mag. Matjaž Jugovec, odvetnik iz Maribora, Par-
tizanska 13a.

Obveščamo vas, da se Matjaž Kirbiš, rojen 8. 5. 
1961 v Mariboru, odvetnik iz Maribora, Ulica talcev 3, 
z dnem 30. 11. 2015 izbriše iz imenika odvetnikov Od-
vetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opra-
vljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve.

Prevzemnik poslov odvetniške pisarne Matjaža Kir-
biša je Darko Vran, odvetnik iz Maribora, Ulica talcev 3.

Obveščamo vas, da se Irena Jamšek Halas, rojena 
30. 12. 1977 v Ljub ljani, odvetnica iz Ljub ljane, Bee-
thovnova ulica 12 (zaposlena v Odvetniški pisarni Toš 
in partnerji, d.o.o.), z dnem 3. 12. 2015 izbriše iz imeni-
ka odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je 
sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica.

Obveščamo vas, da se Maja Pamić, rojena 31. 10. 
1978 v Postojni, odvetnica iz Kopra, Šmarska cesta 5B, 
z dnem 30. 11. 2015 izbriše iz imenika odvetnikov Od-
vetniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla 
opravljanju odvetniškega poklica.

Prevzemnica odvetniške pisarne Maje Pamić je Neli 
Gorogranc, odvetnica iz Postojne, Cankarjeva ulica 1.

Obveščamo vas, da se Davor Krmac, rojen 31. 7. 
1956 v Kopru, odvetnik iz Kopra, Pobočna ulica 4, 
z dnem 29. 12. 2015 izbriše iz imenika odvetnikov Od-
vetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opra-
vljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve.

Prevzemnik poslov odvetniške pisarne Davorja Kr-
maca je Marko Zorman Sikur, odvetnik iz Odvetniške 
družbe Zorman d.o.o. o.p., Ferrarska 12, 6000 Koper.

Obveščamo vas, da se Nuška Rojnik, rojena 22. 6. 
1978 v Celju, odvetnica iz Ljub ljane, Resljeva cesta 25 
(zaposlena pri odvetniku Borutu Rangusu), z dnem 
5. 11. 2015 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške 
zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju 
odvetniškega poklica.

Obveščamo vas, da se Marina Mazi Žunko, rojena 
17. 10. 1942 v Ljub ljani, odvetnica iz Ljub ljane, Stari 
trg 7, z dnem 31. 12. 2015 izbriše iz imenika odvetnikov 
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Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla 
opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve.

Prevzemnica odvetniške pisarne Marine Mazi Žun-
ko je Alenka Košorok Humar, odvetnica iz Ljub ljane, 
Kotnikova 15.

Obveščamo vas, da se Zdravko Stare, rojen 10. 6. 
1959 na Jesenicah, odvetnik iz Šenčurja, Poslovna cona 
A št. 2, z dnem 31. 10. 2015 izbriše iz imenika odvetni-
kov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odre-
kel opravljanju odvetniškega poklica.

Prevzemnik odvetniške pisarne Zdravka Stareta je 
Aljoša Drobnič, odvetnik iz Kranja, Nazorjeva ulica 3.

Obveščamo vas, da se Janez Prislan, rojen 30. 5. 
1953 v Celju, odvetnik iz Velenja, Kersnikova 11, z dnem 
31. 12. 2015 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške 
zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju 
odvetniškega poklica zaradi upokojitve.

Prevzemnica poslov odvetniške pisarne Janeza 
Prislana je Nataša Pogorelčnik, odvetnica iz Velenja, 
Cesta talcev 2.

Obveščamo vas, da se Zvonko Kolšek, rojen 3. 7. 
1956 v Mariboru, odvetnik iz Maribora, Partizanska 
cesta 18, z dnem 31. 12. 2015 izbriše iz imenika odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam od-
rekel opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve.

Prevzemnik poslov odvetniške pisarne Zvonka Kol-
ška je Aleš Kolšek, odvetnik iz Maribora, Partizanska 
cesta 18.

Obveščamo vas, da se Danilo Gombač, rojen 1. 5. 
1949 v Postojni, odvetnik iz Kopra, Kolodvorska 2, 
z dnem 30. 11. 2015 izbriše iz imenika odvetnikov Od-
vetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opra-
vljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve.

Prevzemnica poslov odvetniške pisarne Danila 
Gombača je Tanit Vovk, odvetnica iz Kopra, Trg Brolo 
7, Pob 131.

Obveščamo vas, da se Boris Bavdek, rojen 10. 11. 
1950 v Ljub ljani, odvetnik iz Ljub ljane, Slovenska 
cesta 27, z dnem 9. 1. 2016 izbriše iz imenika odvetni-
kov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odre-
kel opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve.

Prevzemnik poslov odvetniške pisarne Borisa 
Bavdka je Ramon Setnikar, odvetnik iz Ljub ljane, Slo-
venska cesta 29.

Obveščamo vas, da se Petra Svenšek, rojena 2. 1. 
1980 v Slovenj Gradcu, odvetnica na Ravnah na Koro-
škem, Koroška cesta 14 (zaposlena v Odvetniški pisarni 
Kos, Štumpfl in partnerji, d.o.o.), z dnem 31. 12. 2015 
izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slo-
venije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetniškega 
poklica.

Obveščamo vas, da se Jože Kreševič, rojen 26. 8. 
1976 v Mariboru, odvetnik iz Maribora, Mlinska ulica 24, 
z dnem 10. 1. 2016 izbriše iz imenika odvetnikov Odve-
tniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opra-
vljanju odvetniškega poklica.

Prevzemnica odvetniške pisarne Jožeta Kreševiča 
je Teja Godec, odvetnica iz Maribora, Mlinska ulica 24.

Obveščamo vas, da se Nataša Sremac, rojena 16. 1. 
1973 v Beogradu, Srbija, odvetnica iz Ljub ljane, Tavčarje-
va ulica 2 (zaposlena v Odvetniški družbi Brecelj Korošec 
Mate, d.o.o. – o.p.), z dnem 31. 12. 2015 izbriše iz ime-
nika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je 
sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica.

Obveščamo vas, da se Igor Trebec, rojen 12. 5. 
1956 v Postojni, odvetnik iz Sežane, Križ 174, z dnem 
30. 12. 2015 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške 
zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju 
odvetniškega poklica zaradi upokojitve.

Prevzemnici poslov odvetniške pisarne Igorja Treb-
ca sta Tamara Bandelj in Tina Božič Malneršič, odvetnici 
iz Odvetniške družbe Božič Malneršič in Bandelj o.p., 
d.o.o., Jenkova ulica 1, 6230 Postojna.

III. Spremembe
Zadeva: Odvetnik Damir Raković
Obveščamo vas, da Damir Raković, rojen 9. 5. 

1977 v Kranju, odvetnik iz Radovljice, z dnem 3. 11. 
2015 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnik zapo-
slen v Odvetniški družbi Krainer prejšnji in partnerji o.p. 
d.o.o., Gorenjska cesta 2, 4240 Radovljica.

Odvetnik Damir Raković z dnem 4. 11. 2015 nada-
ljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na na-
slovu: Koroška cesta 19, 4000 Kranj, tel. 04/292-62-20, 
faks 04/292-62-21.

Obveščamo vas, da je odvetnici Sanji Vujanović, 
roj. 27. 5. 1981 v Kranju z dnem 31. 10. 2015 prenehalo 
delovno razmerje v Odvetniški pisarni Csipö in Kozamer-
nik d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 27, 4000 Kranj in se je 
z dnem 1. 11. 2015 zaposlila v Odvetniški pisarni Ulčar & 
partnerji d.o.o., Šlandrova ulica 4, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da bo Maja Škorić, rojena 28. 5. 
1978 v Celju, odvetnica iz Ljub ljane, z dnem 30. 11. 
2015 prenehala opravljati odvetništvo kot odvetnica za-
poslena v Odvetniški pisarni Razdevšek, d.o.o., Dalma-
tinova 11, 1000 Ljub ljana.

Odvetnica Maja Škorić z dnem 1. 12. 2015 nada-
ljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na 
naslovu: Šmartinska cesta 152, 1000 Ljub ljana, GSM: 
031/370-789, e-pošta: maja.skoric@gmail.com.

Obveščamo vas, da bo Mojca Lorenci Visinski, roje-
na 23. 4. 1977 v Slovenj Gradcu, odvetnica iz Ljub ljane, 
z dnem 30. 11. 2015 prenehala opravljati odvetništvo 
kot odvetnica zaposlena pri Barbari Štraus Kunaver, 
odvetnici iz Ljub ljane, Komenskega 12.

Odvetnica Mojca Lorenci Visinski z dnem 1. 12. 
2015 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna 
odvetnica na naslovu: Šmartinska cesta 152, 1000 
Ljub ljana, GSM: 041/325-086, e-pošta: mojca.lo-
renci@kivi.si.

Obveščamo vas, da bo Matjaž Husar, rojen 17. 5. 
1972 v Murski Soboti, odvetnik iz Gornje Radgone, 
z dnem 9. 12. 2015 prenehal opravljati odvetništvo kot 
odvetnik zaposlen pri odvetniku Andreju Husarju, Pa-
nonska 36, Gornja Radgona.

Odvetnik Matjaž Husar z dnem 10. 12. 2015 na-
daljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik 
na naslovu: Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona, 
tel. 0590/60-800, faks 0590/60-801.

Obveščamo vas, da bo Mojca Primožič Kužner, 
rojena 4. 2. 1983 v Postojni, odvetnica iz Ljub ljane, 
z dnem 30. 11. 2015 prenehala opravljati odvetništvo kot 
odvetnica zaposlena v Odvetniški pisarni Mužina, Žvipelj 
in partnerji d.o.o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljub ljana.

Odvetnica Mojca Primožič Kužner z dnem 1. 12. 
2015 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna od-
vetnica na naslovu: Bazoviška cesta 16A, 6240 Kozina, 
tel. 05/680-03-43, faks 0590/54-257.

Obveščamo vas, da bo mag. Igor Weindorfer, rojen 
2. 1. 1985 v Murski Soboti, odvetnik iz Murske Sobote, 
z dnem 31. 12. 2015 prenehal opravljati odvetništvo kot 
odvetnik zaposlen pri odvetniku Francu Weindorferju, 
Slomškova 9, Murska Sobota.

Odvetnik mag. Igor Weindorfer z dnem 1. 1. 2016 
nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik 
na istem naslovu: Slomškova 9, 9000 Murska Sobota, 
tel. 02/534-10-00, faks 02/534-10-01.

Obveščamo vas, da bo Kristijan Anton Kontarščak, 
rojen 17. 3. 1976 v Starnbergu (Nemčija), odvetnik iz 
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Maribora, Partizanska cesta 32, z dnem 30. 11. 2015 
prenehal opravljati odvetništvo kot samostojni odvetnik.

Odvetnik Kristijan Anton Kontarščak z dnem 1. 12. 
2015 odvetniški poklic opravlja le še v okviru poslova-
nja Odvetniške pisarne Kontarščak, d.o.o., Partizanska 
cesta 32, 2000 Maribor.

Obveščamo vas, da bo Miloš Zarić, rojen 19. 3. 
1980 v Ljub ljani, odvetnik iz Ljub ljane, z dnem 14. 12. 
2015 prenehal opravljati odvetništvo kot odvetnik zapo-
slen pri odvetniku Mihu Ozimku, Komenskega ulica 14, 
Ljub ljana.

Odvetnik Miloš Zarić z dnem 15. 12. 2015 na-
daljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik 
na istem naslovu: Tivolska cesta 36, 1000 Ljub ljana, 
tel. 08/38-42-446, faks 08/38-42-447.

Obveščamo vas, da bo Jože Oberstar, rojen 12. 10. 
1973 v Novem mestu, odvetnik iz Grosupljega, z dnem 
31. 12. 2015 prenehal opravljati odvetništvo kot odvetnik 
zaposlen v Odvetniški družbi Čeferin in partnerji, o.p., 
d.o.o., Taborska cesta 13, Grosuplje.

Odvetnik Jože Oberstar z dnem 1. 1. 2016 nada-
ljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na 
naslovu: Komenskega ulica 12, 1000 Ljub ljana, tel./faks 
0590/34-222.

Obveščamo vas, da bo Viktor Osim, rojen 7. 12. 
1948 v Mariboru, odvetnik iz Maribora, Partizanska 
cesta 13a, z dnem 31. 12. 2015 prenehal opravljati od-
vetništvo kot samostojni odvetnik.

Odvetnik Viktor Osim z dnem 1. 1. 2016 odvetni-
ški poklic opravlja le še v okviru poslovanja odvetniške 
družbe Osim, odvetniška družba o.p., d.o.o., Partizan-
ska cesta 13a, 2000 Maribor.

Obveščamo vas, da se na podlagi odločbe Upravne 
enote Ljub ljana opr. št. 211-1818/2015-7 z dne 8. 12. 
2015 spremeni priimek odvetnice Irene Šik iz Ljub ljane, 
Bleiweisova cesta 30 (zaposlena v Odvetniški pisarni 
Kraljič in Jandl d.o.o.), v: Irena Šik Bukovnik.

Obveščamo vas, da bo odvetnica Saša Šolar, roje-
na 20. 4. 1976 v Ljub ljani, z dnem 31. 12. 2015 prene-
hala opravljati odvetniški poklic v okviru poslovanja Od-
vetniške družbe Jazbec & Šolar o.p., d.n.o., Gorenjska 
cesta 18, 1215 Medvode.

Odvetnica Saša Šolar z dnem 1. 1. 2016 nada-
ljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica 
na istem naslovu: gorenjska cesta 18, 1215 Medvode, 
tel. 01/362-95-10, faks 01/362-95-11.

Obveščamo vas, da bo mag. Andrej Janežič, rojen 
9. 2. 1980 na Ptuju, odvetnik iz Žalca, z dnem 31. 12. 
2015 prenehal opravljati odvetništvo kot odvetnik zapo-
slen pri odvetnici Jasmini Gričnik, Celjska cesta 5, Žalec.

Odvetnik mag. Andrej Janežič z dnem 1. 1. 2016 
nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odve-
tnik na naslovu: Gledališka ulica 4, 3000 Celje, GSM: 
051/650-195, e-pošta: odvetnik.janezic@gmail.com.

Obveščamo vas, da bo Špela Bauman, rojena 2. 3. 
1977 v Kranju, odvetnica iz Kopra, z dnem 7. 1. 2016 
prenehala opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposle-
na pri odvetniku mag. Gregorju Velkaverhu, Ferrarska 
ulica 12, Koper.

Odvetnica Špela Bauman z dnem 8. 1. 2016 na-
daljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetni-
ca na istem naslovu: Ferrarska ulica 12, 6000 Koper, 
tel. 05/630-92-22, faks 05/630-92-25.

Obveščamo vas, da je Kristijan Silič, rojen 23. 2. 
1981 v Ljub ljani, odvetnik iz Maribora, Razlagova 
ulica 11, z dnem 3. 1. 2016 prenehal opravljati odvetni-
štvo kot samostojni odvetnik in se je z dnem 4. 1. 2016 
zaposlil v Odvetniški družbi Kac in odvetniki o.p. d.o.o., 
Partizanska cesta 11, 2000 Maribor.

Obveščamo vas, da je Uroš Dolinar, rojen 6. 5. 
1983 v Ljub ljani, odvetnik z Vrhnike, z dnem 31. 12. 
2015 prenehal opravljati odvetništvo kot odvetnik zapo-
slen pri odvetnici Katarini Lini Nagode Gogala, Robova 
cesta 6, 1360 Vrhnika.

Odvetnik Uroš Dolinar z dnem 1. 1. 2016 nada-
ljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik 
na istem naslovu: Robova cesta 6, 1360 Vrhnika, 
tel. 01/750-22-11, faks 01/750-22-10.

Obveščamo vas, da Andrej Krašek, rojen 15. 8. 
1974 v Celju, z dnem 31. 12. 2015 pridobi pravico opra-
vljati odvetniški poklic, ki mu je miroval od dne 1. 1. 
2013.

Odvetniški poklic bo opravljal na naslovu: Ciga-
letova ulica 7, 1000 Ljub ljana, tel. 0590/79-250, faks 
0590/79-253.

Obveščamo vas, da bo Helena Belina Djalil, rojena 
13. 2. 1976 v Ljub ljani, odvetnica iz Ljub ljane, z dnem 
31. 1. 2016 prenehala opravljati odvetništvo kot odve-
tnica zaposlena v Odvetniški družbi Fatur, o.p., d.o.o., 
Štefanova 13a, Ljub ljana.

Odvetnica Helena Belina Djalil z dnem 1. 2. 2016 
nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna od-
vetnica na naslovu: Miklošičeva 34, 1000 Ljub ljana, 
tel. 01/252-71-95, faks 01/252-71-96.

IV. Preselitve
Obveščamo vas, da bo Ksenija Zadravec, odve-

tnica iz Lenarta, z dnem 9. 11. 2015 preselila sedež pi-
sarne z naslova Jurovska cesta 14c, 2230 Lenart v Slo-
venskih goricah, na novi naslov: Partizanska cesta 3a, 
2230 Lenart v Slovenskih goricah, tel. 02/720-70-70, 
faks 0599/345-56.

Obveščamo vas, da bo Mirko Filipović, odvetnik 
iz Domžal, z dnem 15. 11. 2015 preselil sedež pisar-
ne z naslova Kolodvorska ulica 6, Domžale, na novi 
naslov: Dunajska cesta 129, 1000 Ljub ljana, GSM: 
040/820-305, e-pošta: mirko.filipovic@opf.si.

Obveščamo vas, da bo Barbara Menart Senica, 
odvetnica iz Ljub ljane, z dnem 15. 11. 2015 preselila 
sedež pisarne z naslova Šmartinska cesta 47, Ljub-
ljana, na novi naslov: Tomšičeva 6, 1000 Ljub ljana, 
tel. 08/205-35-30, faks 08/205-35-29.

Obveščamo vas, da je Barbara Pia Hrovat, odvetni-
ca iz Ljub ljane, z dnem 27. 11. 2015 preselila sedež pi-
sarne z naslova Vošnjakova 9, Ljub ljana, na novi naslov: 
Slovenska cesta 54, 1000 Ljub ljana, tel. 01/620-98-06, 
faks 01/620-98-07.

Obveščamo vas, da bo Jana Turk, odvetnica iz 
Ljub ljane, z dnem 1. 1. 2016 preselila sedež pisarne 
z naslova Šmartinska cesta 52, Ljub ljana, na novi na-
slov: Kongresni trg 15, 1000 Ljub ljana, tel. 0599/30-446, 
faks 01/330-16-65.

Obveščamo vas, da sta Odvetniška pisarna Breza-
všček, Golobič in odvetniki d.o.o., Ljub ljana in odvetnik 
Jože Golobič z dnem 1. 12. 2015 preselila sedež pisar-
ne z naslova Ajdovščina 4, Ljub ljana, na novi naslov: 
Cankarjeva cesta 4, 1000 Ljub ljana, tel. 01/292-70-00, 
faks 01/292-70-01.

Obveščamo vas, da bo Andrej Brečko, rojen 24. 1. 
1983 v Brežicah odvetnik iz Ljub ljane, z dnem 1. 1. 2016 
preselil sedež pisarne z naslova Čufarjeva ulica 3, Ljub-
ljana, na novi naslov: Dalmatinova 2, 1000 Ljub ljana, 
tel./faks 01/230-01-47.

Obveščamo vas, da bo dr. Jasna ZWITTER-TE-
HOVNIK, LL.M. (NYU), vpisana v imenik tujih odvetnikov 
pri Odvetniški zbornici Slovenije po 34.b in 34.c členu 
Zakona o odvetništvu, pod poklicnim nazivom RECHT-
SANWÄLTIN, z dnem 1. 1. 2016 preselila sedež pisarne 
z naslova Dunajska cesta 151, Ljub ljana, na novi naslov: 
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Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljub ljana, tel. 01/530-21-50, 
faks 01/530-21-59.

Obveščamo vas, da bo Odvetniška pisarna Leben, 
Miklič, Rozman d.o.o., Ljub ljana z dnem 21. 12. 2015 
preselila sedež pisarne z naslova Dunajska cesta 151, 
Ljub ljana, na novi naslov: Cesta v Mestni log 1, 1000 
Ljub ljana, tel. 01/530-21-50, faks 01/530-21-59.

Obveščamo vas, da je Odvetniška pisarna Filipov 
d.o.o. (odvetnica Ana Filipov), Ljub ljana z dnem 15. 12. 
2015 preselila sedež pisarne z naslova Tomšičeva 
ulica 3, Ljub ljana, na novi naslov: Slovenska cesta 11, 
1000 Ljub ljana, tel. 01/620-83-00, faks 01/620-83-04.

Obveščamo vas, da bo Borut Markošek, odvetnik iz 
Zagorja ob Savi, z dnem 1. 1. 2016 preselil sedež pisar-
ne z naslova Cesta Borisa Kidriča 17, Zagorje ob Savi, 
na novi naslov: Cesta Borisa Kidriča 3, 1410 Zagorje ob 
Savi, tel. 0599/283-85, faks 0599/321-75.

Obveščamo vas, da bo Jernej Mravljak, rojen 8. 4. 
1978 v Mariboru, odvetnik iz Maribora, z dnem 8. 1. 
2016 preselil sedež pisarne z naslova Uliva Vita Kraig-
herja 5, Maribor, na novi naslov: Linhartova ulica 6, 2000 
Maribor, tel. 02/620-05-72, faks 02/620-05-73.

Obveščamo vas, da je Odvetniška družba Kožuh 
o.p. d.o.o., Ljub ljana z dnem 5. 1. 2016 preselila se-
dež pisarne z naslova Dalmatinova ulica 2, Ljub ljana, 
na novi naslov: Dalmatinova ulica 5, 1000 Ljub ljana, 
tel. 0590/59-085, faks 0590/59-086.

Obveščamo vas, da bo Gorazd Tršan, rojen 21. 5. 
1963 v Kranju, odvetnik iz Ljub ljane, z dnem 15. 1. 2016 
preselil sedež pisarne z naslova Čufarjeva ulica 3, Ljub-
ljana, na novi naslov: Zasavska cesta 43g, 4000 Kranj, 
tel. 0590/43-800, faks 0590/44-430.

Obveščamo vas, da je Odvetniška družba Valič 
o.p. d.o.o., Ljub ljana z dnem 5. 1. 2016 preselila se-
dež pisarne z naslova Nazorjeva ulica 12, Ljub ljana, 
na novi naslov: Dalmatinova ulica 5, 1000 Ljub ljana, 
tel. 0590/47-820, faks 0590/47-821.

V. Družbe
Obveščamo vas, da je bila z dnem 5. 11. 2015 

vpisana v sodni register odvetniška družba: Odvetni-
ška družba mag. Tadeja Tamše o.p. d.o.o., Kosovelova 
ulica 16, 3000 Celje.

Obveščamo vas, da je bila z dnem 20. 11. 2015 
vpisana v sodni register odvetniška družba: Odvetniška 
družba Štrlekar o.p., d.o.o., Kidričeva ulica 24, 3000 
Celje.

Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Od-
vetniška družba Brecelj Korošec Mate Zupančič, d.o.o. 
– o.p., Tavčarjeva ulica 2, 1000 Ljub ljana spremenjena 
in sicer se spremenjena firma glasi: Odvetniška družba 
Brecelj Korošec Mate, d.o.o. – o.p., Tavčarjeva ulica 2, 
1000 Ljub ljana.

Odvetniška zbornica Slovenije
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Št. 101-3/2015-1112 Ob-3717/15

Naziv sindikata Sindikat kovinske in elektroin-
dustrije Slovenije, Sindikalna podružnica Carrera 
Optyl Ormož, SKEI sindikalna podružnica Carrera 
Optyl Ormož, vpisanega v evidenco statutov sindikatov 
pri Upravni enoti Ormož pod zaporedno številko 38, se 
na novo glasi: Sindikat kovinske in elektroindustrije 
Slovenije, Sindikalna podružnica Safilo Ormož.

Skrajšano ime: SKEI sindikalna podružnica Sa-
filo Ormož.

Sedež: Ljutomerska cesta 38a, 2270 Ormož.
Sprememba naziva sindikata se zaznamuje v evi-

denci statutov sindikatov, ki se vodi na Upravni enoti 
Ormož pod zaporedno številko 38.

Ob vpisu v Poslovni register Slovenije mu je bila 
dodeljena matična številka 5988624000.

Evidence sindikatov
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 Ob-1116/16

Ime medijev:
– Radio Ptuj
– Štajerski tednik
Izdajatelj medijev: Radio-Tednik Ptuj, d.o.o., Osoj-

nikova cesta 3, 2250 Ptuj.
Več kot 5 % upravljalskih pravic in kapitala imajo:
– Hladnik Andrej, Kozakova 2, 3000 Celje: 19,90 %,
– Sami, d.o.o., Osojnikova 22, 2250 Ptuj: 10,59 %,
– Radio-Tednik Ptuj, d.o.o., Osojnikova cesta 3, 

2250 Ptuj: 19,40 %.
Uprava: Drago Slameršak, direktor.
Nadzorni svet izdajatelja: Marijana Vogrinc – pred-

sednica, Marijan Pongrac – član, Ludvik Kotar, član.

 Ob-1117/16

Financiranje z oglaševanjem.
100 % lastnik radijske postaje »Radio Zeleni val« 

je Boris Peterka, Mala vas pri Grosupljem 21/A, 1290 
Grosuplje (Alpe Adria »Zeleni val« podjetje za radiofuzijo 
in marketing, d.o.o., Taborska cesta 38D, Grosuplje).

 Ob-1138/16

Ime medija: Naš čas, Radio Velenje.
Izdajatelj: Naš čas, d.o.o., Kidričeva cesta 2/a, 3320 

Velenje.
Oba medija se financirata iz lastnih virov.
Več kot 5 % kapitala imajo: Naš čas, d.o.o. 

47,6717 %; Boris Zakošek, 18,0566 %; Mira Zakošek, 
8,6439 %; Stanislav Vovk, 7,6695 %; Mitja Čretnik, 
6,5461 %.

Organa upravljanja družbe sta skupščina in direk-
tor.

Direktor družbe je Boris Zakošek.

Objave po Zakonu o medijih
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 Ob-1118/16

Poslovodstvo družbe NIVO, d.d. v skladu s 622.e 
členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 
št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 
32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15), (v na-
daljevanju: ZGD-1) dopolnjuje obvestilo, objavljeno na 
spletni strani AJPES-a dne 28. 12. 2015 in v Uradnem 
listu RS, št. 102, z navedbo opravilne številke pod ka-
tero se vodi predmetna zadeva pri pristojnem sodišču. 
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu vodi zadevo pod opr. 
št. Srg 2016/819.

1. Osnovni podatki družb, ki se čezmejno združu-
jejo

Prevzemna družba: GEDORA društvo s ograniče-
nom odgovornošću za građenje GEDORA d.o.o., Frana 
Supila 13, 51000 Rijeka, Hrvaška, MBS 040354303, OIB 
59282857575.

Ustanovitelj: GEDORA, storitve d.o.o., Brilejeva 
ulica 6, 1000 Ljub ljana, matična št. 6353215000, davč-
na št. 50317571, ki jo zastopa direktor Rok Erjavec. 
Zastopnik: Rok Erjavec. Osnovni kapital: 1.900.000,00 
kuna.

Prevzeta družba: NIVO, gradnje in ekologija, d.d., 
Celje, NIVO, d.d., Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj Gra-
dec, Slovenija, matična št. 5624754000, davčna št. SI 
51510847.

Imetnik delnic: Gedora d.o.o., Frana Supi-
la 13, 51000 Rijeka, Hrvaška, MBS 040354303, OIB 
59282857575. Zastopnik: Danilo Senič. Osnovni kapital: 
217.088,00 EUR.

2. Podatki o registrskih organih
Prevzemna družba:
Registrski organ: Trgovački sud u Rijeci. Datum 

vpisa pri registrskem organu: 3. 12. 2015
Številka vpisa: Tt 15/7226-2
Prevzeta družba:

Objave gospodarskih družb

Registrski organ: Okrožno sodišče Celje. Datum 
vpisa pri registrskem organu: 29. 6. 1992. Številka vpisa: 
Srg 1476/92.

3. Način za uveljavitev pravic upnikov in imetnikov 
deležev družb

Upnikom prevzete družbe Nivo d.d. se bo zagotovi-
lo zavarovanje njihove nezapadle, negotove ali pogojne 
terjatve, kolikor bodo to zahtevali v pisni obliki v roku 
enega meseca od objave predmetnega obvestila, pri če-
mer morajo navesti pravni temelj in višino svoje terjatve. 
Vendar družbi, ki sodelujeta v čezmejni združitvi opo-
zarjata, da v gre skladu z zakonom takšno zavarovanje 
zgolj upniku, ki verjetno izkaže, da je zaradi predmetne 
čezmejne pripojitve ogrožena izpolnitev njegove terjatve 
s strani udeleženk čezmejne pripojitve.

NIVO, d.d.
direktor Danilo Senič

 Ob-1151/16

Skladno s 75. členom Zakona o gospodarskih 
družbah-1 (ZGD-1), samostojna podjetnica Nikrmana, 
Podjetniško in poslovno svetovanje, Natalija Postru-
žnik, s.p., kratko ime Nikrmana, Natalija Postružnik, 
s.p., s sedežem Trčova 211, 2229 Malečnik, matična 
številka 6481086000, obvešča upnike in ostale poslov-
ne partnerje, da bo po preteku treh mesecev, šteto od 
dneva objave v Uradnem listu RS, pričela postopek pri 
registrskem sodišču za prenos podjetja na novo kapi-
talsko družbo. Z dnem vpisa prenosa podjetja v sodni 
register, bo podjetnica prenehala opravljati dejavnost kot 
s.p., podjetje podjetnice pa bo v skladu s sklepom o pre-
nosu podjetja preneseno na novoustanovljeno družbo 
z omejeno odgovornostjo, po postopku in na način, 
določen v ZGD-1.

Natalija Postružnik, s.p.
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SV 26/16 Ob-1169/16

Na podlagi notarskega zapisa, opr. št. SV 26/16, 
DK 4/16, z dne 20. 1. 2016, notarja Milana Dolgana iz 
Ljub ljane, je na posameznem delu stavbe z ID znakom 
2636-2215-308 (dvosobno stanovanje v 2. nadstropju 
z uporabno površino 39,8 m2, površino dela stavbe 
43,9 m2, s pripadajočo kletjo (shrambo) v izmeri 4,1 m2, 
v stavbi na naslovu Ljub ljana, Topniška ulica 35 D, sto-
ječi na parc. št. 1204/10, 1207/6 in 1212/15, vse k.o. 
Bežigrad, pridobljena zastavna pravica v korist HYPO 
ALPE-ADRIA-BANK d.d., Dunajska cesta 117, 1000 
Ljub ljana, matična št. 1319175000, za terjatev do kre-
ditojemalca in zastavitelja Tineta Holca, Senčna vas 
22, 2392 Mežica, v višini glavnice 60.000,00 EUR s pp.

SV 84/2016 Ob-1171/16

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. 
št. SV 84/20016 z dne 20. 1. 2016 je nepremičnina, 
ki še ni vpisana kot etažna lastnina v zemljiški knji-
gi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, dvosobno 
stanovanje št. 6, ki leži v pritlični etaži stanovanjske 
hiše v Mariboru, Metelkova 7, na parceli št. 2288/0, 
katastrska občina 659 Tabor, v obsegu 60,32 m2, od 
tega kuhinja, v izmeri 9,80 m2, soba, v izmeri 17,40 m2, 
soba, v izmeri 17,40 m2, soba, v izmeri 9,80 m2, hodnik, 
v izmeri 3,10 m2 in druge prostore, v izmeri 2,82 m2, last 
zastavnih dolžnikov Zimet Petre in Zimet Mladena, za 
vsakega do 1/2 od celote, na podlagi originalne over-
jene prodajne pogodbe številka 3865/93 z dne 17. 9. 
1993 z aneksom k prodajni pogodbi številka 3865/93 
z dne 16. 9. 1999, sklenjena med Mestno občino Mari-
bor kot prodajalko in Macarol Darkom in Macarol Kata-
rino kot kupcema ter originalne overjene kupoprodajne 
pogodbe z dne 26. 8. 1999 z originalnim overjenim 
pooblastilom z dne 3. 9. 1999, sklenjene med Maca-
rol Darkom in Macarol Katarino kot prodajalcema in 
zastavnima dolžnikoma Zimet Mladenom in Zimet Pe-
tro kot kupcema, zastavljena v korist upnice Sberbank 
d.d., Dunajska cesta 128A, 1000 Ljub ljana, matična 
številka 5496527000, za zavarovanje izvršljive denarne 
terjatve v višini 43.000,00 EUR s pp.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

VL 98972/2015 Os-1032/16

Izvršitelj Simon Jović je dne 30. 11. 2015, s pričet-
kom ob 15.20, v zadevi VL 98972/2015 Okrajnega sodi-
šča v Mariboru, zoper dolžnika Petar Zorić, Ul. Staneta 
Severja 3, 2000 Maribor, za upnika Kommunio d.o.o., 
Metelkova ul. 7/B, 1000 Ljub ljana, v kraju Maribor, pri 
dolžniku opravil rubež nepremičnine: naslov: Ulica Sta-
neta Severja 3, 2000 Maribor; občina: Maribor; št. stano-
vanja: 21; nadstropje: 5; v bloku dvigalo; stavba: 1320; 
površina stanovanja 39,45 m2; katastrska občina: 678; 
Spodnje Radvanje; št. parcele: 1621/13.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 11. 2015

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

In 195/2013 Os-3411/15

V izvršilni zadevi upnika UniCredit Banka Sloveni-
ja d.d., Šmartinska cesta 140, Ljub ljana, proti dolžniku 
Stewart James Bristow, 56 St. Annes Rd, Tankerton 
Whitstable, Kent CT 5-2DR, GBR - Velika Britanija, za-
radi izterjave 214.259,62 CHF s pp, je sodišče dolžniku 
Stewart James Bristow, 56 St. Annes Rd, Tankerton 
Whitstable, Kent CT 5-2DR, GBR - Velika Britanija, 
postavilo začasnega zastopnika, in sicer odv. Jaka Ša-
rabona, Glavni trg 20, Kranj, ki ima v tem postopku vse 
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva 
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ 
pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 6. 11. 2015

VL 149840/2015 Os-1035/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika SPL 
d.d., Frankopanska ulica 18 A, Ljub ljana, ki ga zastopa 
zak. zast. Franc Props, Frankopanska ulica 18 a, Ljub-
ljana, po odv. Potočan Bojana odvetnica, Dalmatinova 
ulica 7, Ljub ljana, proti dolžniku Darku Rupič, Ulica Jana 
Husa 1, Ljub ljana, ki ga zastopa zač. zastopnik Šrot 
Polona, Stari trg 2, Ljub ljana – dostava, zaradi izterjave 
395,93 EUR, sklenilo:

dolžniku Darku Rupič, Ulica Jana Husa 1, Ljub ljana, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasno zastopnico se postavi Šrot Polona, 
Stari trg 2, 1000 Ljub ljana.

Objave sodišč

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 4. 1. 2016

In 537/2013 Os-1681/14

Okrajno sodišče v Mariboru je v izvršilni zadevi 
upnika Raiffeisenbank Leibnitz Egen, Bahnhofstrasse 
2, Avstrija, ki ga zastopa Odvetniška družba Leljak, o.p., 
d.o.o., Partizanska cesta 20, Maribor, zoper dolžnika 
Žiga Schmidt, ki ga zastopa začasni zastopnik odv. 
Primož Čeh, Ul. kneza Koclja 35, Maribor, zaradi izter-
jave 26.652,18 EUR s pp, na podlagi 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku sklenilo: dolžniku Žigi Schmidtu, 
EMŠO 2604977500397, se postavi začasni zastopnik 
odvetnik Primož Čeh, Ul. kneza Koclja 35, Maribor, ki bo 
zastopal dolžnika v izvršilni zadevi opr. št. In 537/2013 
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 2. 2014

I N 32/2014 Os-3633/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici 
Poloni Klančič v nepravdni zadevi predlagatelja Nicolai 
August, Lozice 5, Podnanos, ki ga zastopa odv. Danila 
Žorž iz Ajdovščine, postopek o razglasitvi za mrtve, in 
sicer Čermelj Alojz, Čermelj Alojzij, Čermelj Filip, Čer-
melj Ivana, Čermelj Marija in Čermelj Peter, vsi Zavino 
9, Branik, izven naroka, dne 26. 11. 2015 sklenilo:

Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku se nasprotnim udeležen-
cem Alojziju Čermelju, Filipu Čermelju, Ivani Čermelj in 
Petru Čermelju, vsi Zavino 9, Branik, postavi začasna 
zastopnica, odvetnica Hilda Pipan iz Nove Gorice, ki bo 
zastopala nasprotne udeležence v nepravdni zadevi I N 
32/2014 vse, dokler posamezni nasprotni udeleženec ali 
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči 
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 11. 2015

In 90/2015 Os-1030/16

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v izvršil-
ni zadevi upnika SKB banka d.d., Ljub ljana, Ajdovšči-
na 4, Ljub ljana, ki ga zastopa Matej Verce, odvetnik 
v Ljub ljani, proti dolžniku Igorju Špoljar, zaradi izterjave 
34.845,36 EUR s pp, dne 17. 12. 2015, sklenilo:

dolžniku Igorju Špoljarju se na podlagi 4. točke dru-
gega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
(ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavaro-
vanju (ZIZ) postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Ur-
ban Seničar.
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Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 17. 12. 2015

Oklici dedičem

D 524/2015 Os-1011/16

Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski 
postopek po pok. Elizabeti Kožar, hčerki Vinka, rojeni 
2. 9. 1943, državljanki Republike Slovenije, samski, umr-
li 2. 7. 2015, nazadnje stanujoči Prapretno 8, Radeče.

V zapuščinskem postopku je dedno pravico na pod-
lagi oporoke uveljavljala verska skupnost Jehove priče 
– Krščanska verska skupnost, Kamnik. Iz spisovnega 
gradiva izhaja, da zapustnica ni zapustila oseb, ki bi jim 
pripadala dedna pravica na podlagi zakona kot dedičem 
prvega dednega reda. Sodišču je znan podatek o zapu-
stničini sestri, iz spisovnih podatkov pa izhaja, da ima 
zapustnica tudi več nečakov. Sodišču ni znano, ali so 
nečaki hkrati osebe, ki imajo dedno pravico na podlagi 
vstopne pravice po prej umrlih zapustničinih bratih ali 
sestrah. V tem primeru sodijo v krog zakonitih dedičev 
drugega dednega reda in bi lahko uveljavljali dedno 
pravico po zapustnici oziroma se izrekli o veljavnosti 
zapustničine oporoke.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
na podlagi zakona ali oporoke, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave oklica na oglasni deski sodišča in 
v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče za-
puščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Celju
dne 24. 12. 2015

D 286/2015 Os-3470/15

Zapuščinska zadeva po pokojni Bordon Fioreti, 
neznanega bivališča, razglašena za mrtvo s sklepom 
N 13/2014 in določen datum smrti N 13/2014.

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

Če se po preteku enega leta od objave tega oklica 
ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 11. 2015

D 438/2014 Os-3658/15

Zapuščinska zadeva po pokojni Primosi Mariji, sta-
nujoča v Trstu, ki je umrla dne 28. 11. 1968.

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

Če se po preteku enega leta od objave tega oklica 
ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 12. 2015

D 232/96 Os-1093/16

Zapuščinska zadeva: po pokojnem Cah Jožetu, ob 
smrti star 77 let, nazadnje stanujoč Črni Kal, ki je umrl 
dne 28. 11. 1926.

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

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 1. 2016

III D 22/2014 Os-3219/15

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapu-
ščinski postopek po pok. Tereziji Praprotnik, roj. 15. 10. 
1888, umrli 30. 5. 1984, nazadnje stanujoči Tabor 10, 
Ljub ljana.

Zapustnica je bila ob smrti vdova in samska, imela 
je sina Julia Lazarja, roj. 1912, ki je od leta 1944 živel 
v tujini-Kanadi in je najverjetneje mrtev. Sodišče ne 
razpolaga z nobenim drugim podatkom o zapustnikovih 
sorodnikih, ki bi prišli v poštev kot njegovi dediči.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine po pok. Tereziji Praprotnik, da se 
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po 
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek na-
daljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 28. 9. 2015

II D 1988/2012 Os-3423/15

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Mariboru, po dne 8. 12. 1978 umrli Mariji Vajda, 
roj. Schwarz, hčeri Antona, rojeni 29. 10. 1909, gospo-
dinji, poročeni, nazadnje stanujoči v Mariboru, V zavoju 
38, bi kot dediča po pokojni prišla v poštev tudi Edelhard 
Ružič in Almuth Ružič. Omenjena sta otroka Adolfa Ru-
žiča (rojenega v Avstriji), ki je brat Friderike Dominikovič, 
sestre Marije Vajda, roj. Ružič, ki je druga žena pokojnega 
zapustničinega moža Marjana Vajde. Almuth Ružič bi naj 
bila poročena in ima drug priimek, Edelhard Ružič pa je 
spremenil priimek in so živeli v Grazu v Avstriji. Z drugimi 
podatki sodišče ne razpolaga.

Sodišče zato poziva Almuth Ružič in Edelharda Ru-
žiča ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da 
se priglasijo sodišču v enem letu od tega oklica, v skladu 
z 206. členom Zakona o dedovanju.

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

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 10. 2015

D 93/2011 Os-1060/16

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek zaradi 
izdaje dodatnega sklepa o dedovanju po pokojnem Ma-
tiji Francu Škvor, sin Matije, roj. 12. 12. 1863, z zadnjim 
stalnim bivališčem na naslovu Robidišče 20, Breginj, ki 
je umrl dne 1. 2. 1959.

V njegovo naknadno najdeno zapuščino sodi sku-
pni delež pri nepremičninah v k.o. Logje in k.o. Robidi-
šče, ki sodijo v Agrarno skupnost Logje Robidišče.
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V zapuščinskem postopku so k dedovanju po zako-
nu poklicani dediči prvega dednega reda, pri čemer pa 
sodišče nima podatkov o vseh dedičih.

Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta 
od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico 
do dediščine.

Če se po poteku enega leta od objave oklica ne 
zglasijo, bo sodišče o naknadno najdenem premoženju 
zapustnika odločalo na podlagi zbranih podatkov in ga 
dodelilo dedičem, ki so sodišču znani.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 31. 12. 2015

D 177/2015 Os-1023/16

V zapuščinski zadevi po pok. Olgi Brenčič, roj. 
12. 5. 1928, roj. Baranja, državljanki Republike Slove-
nije, umrli 1. 4. 2015 v Nemčiji, stanujoči Kraigherjeva 
ulica 9, Logatec, ki se vodi pri Okrajnem sodišču na 
Vrhniki, se poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine, da se priglasijo sodišču v roku enega leta 
od objave tega oklica. Po preteku tega roka, bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo in jo tudi zaključilo na 
podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 23. 12. 2015

Oklici pogrešanih

N 59/2014 Os-3158/15

Pri Okrajnem sodišču v Mariboru je v teku ne-
pravdna zadeva predlagatelja Elektro Slovenija d.o.o., 
Hajdrihova 2, Ljub ljana, zoper nasprotnega udeleženca 
Antona Paher, Slivnica pri Mariboru, Orehova vas, za-
radi razglasitve za mrtvega.

O pogrešanem Antonu Paherju je znano, da je rojen 
8. 4. 1887 v Dobrovcih ter da je njegova vnukinja Silva 
Paher, roj. 24. 12. 1963, Ruška cesta 7, Maribor, ki je 
edina njegova še živeča potomka. Po podatkih vnukinje, 
naj bi pogrešani umrl 12. 2. 1945 med drugo svetovno 
vojno, ko je bil obešen na Frankolovem v dogodku, ko 
so obesili 100 žrtev. Z drugimi podatki o pogrešanem 
sodišče ne razpolaga.

Sodišče zato poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življe-
nju in smrti pogrešanega, da to sporočijo sodišču v roku 
treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo sodišče 
po izteku navedenega roka pogrešanega razglasilo za 
mrtvega.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 9. 2015

I N 32/2014 Os-3743/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-
gatelja Nikolai August, Lozice 5, Podnanos, ki ga zasto-
pa odv. Danila Žorž iz Ajdovščine, postopek o razglasitvi 
za mrtve, in sicer: Čermelj Alojz in Čermelj Marija, oba 
Zavino 9, Branik, ki ju zastopa skrbnik za poseben pri-
mer CSD Nova Gorica, Čermelj Alojzij, Čermelj Filip, 
Čermelj Ivana, in Čermelj Peter, vsi Zavino 9, Branik, ki 
jih zastopa začasna zastopnica odvetnica Hilda Pipan 
iz Nove Gorice.

O pogrešanih razen izpiska iz zemljiške knjige, da 
so bile pogrešane osebe žive, ne obstaja noben drug 
podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešanih Čermelj Alojz, Čermelj Alojzij, Čermelj 
Filip, Čermelj Ivana, Čermelj Marija in Čermelj Peter, vsi 
Zavino 9, Branik, naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku 
treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po poteku 
tega roka sodišče pogrešane razglasilo za mrtve.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 12. 2015

N 68/2015 Os-3660/15

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni 
postopek predlagatelja: ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 
Ljub ljana, ki ga zastopa Klementina Fincinger, odvetni-
ca v Ljub ljani, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke 
Karoline Azzoni, roj. Kovačič, Via Garetti 7, Trst, Italija, 
sedaj neznanega bivališča, za mrtvo.

O pogrešani Karolini Azzoni, roj. Kovačič je znano 
le to, da je bila rojena 29. 9. 1897, da naj bi nazadnje 
prebivala v Italiji na naslovu Via Garetti 7, Trst, Italija, ter 
da je ta v zemljiški knjigi vpisana kot solastnica nepre-
mičnin v katastrski občini Vremski Britof, do 3/28-tin, na 
podlagi poizvedovalnega zapisnika z dne 30. 8. 1949 in 
17. 1. 1950 ter z dne 15. 3. 1952 opr. št. Rz 9/49-31/29. 
Drugih podatkov o pogrešani ni.

Vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotni udeleženki in 
njenem življenju, zlasti smrti, pozivamo, da naj to spo-
ročijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev 
od objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku 
tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 11. 12. 2015

N 69/2015 Os-3661/15

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni 
postopek predlagatelja ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 
Ljub ljana, ki ga zastopa Klementina Fincinger, odvetni-
ca v Ljub ljani, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke 
Pavle Dellepiane, roj. Kovačič, Serce Riccio,S. Cipriano 
16, Genova, Italija, sedaj neznanega bivališča, za mrtvo.

O pogrešani Pavli Dellepiane, roj. Kovačič je znano 
le to, da je bila rojena 26. 1. 1910, da naj bi nazadnje 
prebivala v Italiji na naslovu Serce Riccio,S. Cipriano 16, 
Genova, ter da je ta v zemljiški knjigi vpisana kot sola-
stnica nepremičnin v katastrski občini Vremski Britof, do 
3/28-tin, na podlagi poizvedovalnega zapisnika z dne 
30. 8. 1949 in 17. 1. 1950 ter z dne 15. 3. 1952 opr. št. 
Rz 9/49-31/29. Drugih podatkov o pogrešani ni.

Pogrešano se poziva, da se oglasi, vse, ki bi karkoli 
vedeli o nasprotni udeleženki in njenem življenju, zlasti 
smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču 
v Sežani v roku treh mesecev od objave tega oklica, 
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešano 
razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 10. 12. 2015

N 71/2015 Os-3662/15

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni 
postopek predlagatelja ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 
Ljub ljana, ki ga zastopa Klementina Fincinger, odvetnica 
v Ljub ljani, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca 
Ivana Kovačič, Pise Aspari, Milano Italija, sedaj nezna-
nega bivališča, za mrtvega.

O pogrešancu Ivanu Kovačiču je znano le to, da je 
bil rojen kot sin Antona dne 24. 12. 1912, da naj bi na-
zadnje prebival v Italiji na naslovu Pise Aspari, Milano, 
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ter da je ta v zemljiški knjigi vpisan kot solastnik nepre-
mičnin v katastrski občini Vremski Britof, do 3/28-tin, na 
podlagi poizvedovalnega zapisnika z dne 30. 8. 1949 in 
17. 1. 1950 ter z dne 15. 3. 1952 opr. št. Rz 9/49-31/29. 
Drugih podatkov o pogrešancu ni.

Pogrešanca se poziva, da se oglasi, vse, ki bi kar-
koli vedeli o nasprotnem udeležencu in njegovem ži-
vljenju, zlasti smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okraj-
nemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave 
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka 
pogrešanca razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 10. 12. 2015

N 80/2015 Os-3663/15

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni 
postopek predlagatelja ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 
Ljub ljana, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke Ma-
rije Zabric, neznanega bivališča v Argentini, za mrtvo.

O pogrešani Mariji Zabric je znano le to, da je bila 
rojena 10. 1. 1909, kot hči Vincencija in Antonije, da se 
je izselila v Argentino, ter da je ta vpisana kot lastnica 
nepremičnin v katastrski občini Dutovlje, do 1/4-tine. 
Drugih podatkov o pogrešani ni.

Vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotni udeleženki in 
njenem življenju, zlasti smrti, pozivamo, da naj to spo-
ročijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev 
od objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku 
tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 11. 12. 2015
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Zavarovalne police preklicujejo

Maček Bogdan, Podbukovje 1, Vače, zavarovalno 
polico, št. 50500112244, izdala zavarovalnica Adriatic 
Slovenica, d.d. gnb-336195

Zavarovalno zastopanje in svetovanje, Suzana Tan-
šek s.p., številko zavarovalne ponudbe: Prva osebna 
zavarovalnica d.d.: 40303522. Ob-1145/16

Spričevala preklicujejo

Cagepi Limited, P.ZZA CORNAGGIA 50, 27055 RI-
VANAZZANO PV ITALY, spričevalo o hrupu za zrakoplov 
št. 867, pod oznako S5-HMM, izdano 28. 2. 2011, izdala 
Agencija za letalstvo. gnm-336213

Repovž Miha, Šentjanž 24a, Šentjanž, diplomo Fa-
kultete za farmacijo, leto izdaje 2014. gni-336188

Rot Špela, Zalarjeva 56, Borovnica, indeks, 
št. 18071523, izdala Filozofska fakulteta Ljub ljana. 
gnq-336205

Slokar Nika, Komenskega ulica 40, Ljub ljana, in-
deks, št. 18071538, izdala Univerza v Ljub ljani, Filozof-
ska fakulteta, leto izdaje 2007. gnj-336212

Šuštar Darjan, Dragatuš 12a, Dragatuš, indeks, 
št. 22056230, izdala Fakulteta za šport v Ljub ljani. 
gnr-336204

Drugo preklicujejo

ANDREJ KOVAČEK S.P., Starše 68, Starše, po-
trdilo za voznika tujca, št. 011738/RB74-2-2241/2014, 
izdano na ime Ilija Šunjka, veljavno do 13. 10. 2014. 
gnf-336191

ANDREJ KOVAČEK S.P., Starše 68, Starše, potr-
dilo za voznika tujca, št. 011738/AĆ74-11-7573/2012, 
izdano na ime Ekrem Dželilović, veljavno do 18. 4. 2013. 
gne-336192

ANDREJ KOVAČEK S.P., Starše 68, Starše, po-
trdilo za voznika tujca, št. 011738/AĆ74-4-7573/2012, 
izdano na ime Enes Muhamedagić, veljavno do 20. 1. 
2013. gnd-336193

Avtoprevozništvo Grandovec Anton s.p., Cesta 15, 
1312 Videm – Dobrepolje, izvode licenc: št. licence: 
O0314331, vozilo: iveco, reg. št.: LJ BK-018, veljav-
nost: 28. 1. 2016; št. licence: O0314332, vozilo: merce-
des-benz, reg. št.: LJ JB-183, veljavnost: 28. 1. 2016; 
št. licence: O0314335, vozilo: MAN, reg. št.: LJ EF-864, 
veljavnost: 28. 1. 2016; št. licence: O0314336, vozilo: 
MAN, reg. št.: LJ U9-42C, veljavnost: 28. 1. 2016; št. 
licence: O0314337, vozilo: iveco, reg. št.: LJ GJ-382, 
veljavnost: 28. 1. 2016; št. licence: O0314341, vozilo: 
volvo, reg. št.: LJ 48-6DH, veljavnost: 28. 1. 2016; št. 
licence: O0314343, vozilo: mercedes-benz, reg. št.: LJ 
93-9VJ, veljavnost: 28. 1. 2016; št. licence: O0314344, 
vozilo: MAN, reg. št.: LJ 34-7VG, veljavnost: 28. 1. 2016; 

Preklici

št. licence: O0314345, vozilo: MAN, reg. št.: LJ 88-0DT, 
veljavnost: 28. 1. 2016; št. licence: O0314346, vozilo: 
iveco, reg. št.: NM G2-277, veljavnost: 28. 1. 2016; št. 
licence: O0314348, vozilo: MAN, reg. št.: LJ UH-276, 
veljavnost: 28. 1. 2016; št. licence: O0314349, vozilo: 
mercedes-benz, reg. št.: LJ NL-423, veljavnost: 28. 1. 
2016; št. licence: O0314350, vozilo: volvo, reg. št.: LJ 
HR892, veljavnost: 28. 1. 2016; št. licence: O0314252, 
vozilo: MAN, reg. št.: LJ CU-239, veljavnost: 28. 1. 2016; 
št. licence: O0314253, vozilo: volvo, reg. št.: LJ CU-032, 
veljavnost: 28. 1. 2016; št. licence: O0314254, vozilo: 
mercedes-benz, reg. št.: LJ 45-4FV, veljavnost: 28. 1. 
2016; št. licence: O0314256, vozilo: iveco, reg. št.: LJ 
LP-064, veljavnost: 28. 1. 2016; št. licence: O0314257, 
vozilo: MAN, reg. št.: LJ VL-484, veljavnost: 28. 1. 2016; 
št. licence: O0314859, vozilo: MAN, reg. št.: MB K6-04T, 
veljavnost: 28. 1. 2016; št. licence: O0314956, vozilo: 
scania, reg. št.: NM HJ-238, veljavnost: 28. 1. 2016; št. 
licence: O0315042, vozilo: scania, reg. št.: LJ AD-699, 
veljavnost: 28. 1. 2016; št. licence: O0316165, vozilo: 
iveco, reg. št.: LJ EF-820, veljavnost: 28. 1. 2016; št. 
licence: O0316737, vozilo: scania, reg. št.: LJ PA-964, 
veljavnost: 28. 1. 2016; št. licence: O0316831, vozilo: 
MAN, reg. št.: LJ BA-234, veljavnost: 28. 1. 2016; št. 
licence: O0317530, vozilo: volvo, reg. št.: LJ BH-731, 
veljavnost: 28. 1. 2016; št. licence: O0323210, vozilo: 
MAN, reg. št.: CE MH-087, veljavnost: 28. 1. 2016; št. 
licence: O0323245, vozilo: MAN, reg. št.: LJ EB-291, 
veljavnost: 28. 1. 2016; št. licence: O0323261, vozilo: 
mercedes-benz, reg. št.: LJ LH-176, veljavnost: 28. 1. 
2016; št. licence: O0323262, vozilo: mercedes-benz, 
reg. št.: LJ IM-759, veljavnost: 28. 1. 2016; št. licence: 
O0323769, vozilo: volvo, reg. št.: LJ VG-319, veljav-
nost: 28. 1. 2016; št. licence: O0323990, vozilo: MAN, 
reg. št.: NM MJ-489, veljavnost: 28. 1. 2016; št. licence: 
O0323998, vozilo: MAN, reg. št.: LJ PI-703, veljavnost: 
28. 1. 2016; št. licence: O0324775, vozilo: MAN, reg. 
št.: LJ 31-5SC, veljavnost: 28. 1. 2016; št. licence: 
O0325321, vozilo: renault, reg. št.: LJ LE-894, veljav-
nost: 28. 1. 2016. Ob-1172/16

BEVKA TRANSPORT d.o.o., Vrh nad Želimljami 
59, Škofljica, izvod licence, št. GE005059/06165/004, 
za vozilo, reg. št. LJ ZI-843, veljavnost do 13. 6. 2016. 
gnk-336186

Cebek Stanislav, Lovrenc 84, Lovrenc na 
Dravskem polju, digitalno tahografsko karti-
co, št. 1070500021662001, izdal Cetis Celje, d.d. 
gnh-336189

Krajnc Bojan, Zg. Kamenščak 11, Ljutomer, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500019524001, izdal 
Cetis Celje, d.d. gnt-336202

LA-KOMA d.o.o., Celjska cesta 53, Vojnik, dovolil-
nica BiH - tretje države, oznaka 070/11, št. 3911, 3912. 
gns-336203

Lešnik Uroš, Mariborska cesta 16, Sv. troji-
ca v Slov. goricah, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500013091001, izdal Cetis Celje, d.d. gnc-336194

MERCUR COMMERCE d.o.o. Sečovlje, Dra-
gonja 42a, Sečovlje - Sicciole, izvod licence, št. 
GE006250/06664/008, za tovorno vozilo z reg. št. LJ 
T3-57K, veljavnost 16. 4. 2018. gny-336197
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MERCUR COMMERCE d.o.o. Sečovlje, Dra-
gonja 42a, Sečovlje - Sicciole, izvod licence, št. 
GE006250/06664/006, za tovorno vozilo z reg. št. 
KP-22-02E, veljavnost 16. 4. 2018. gnx-336198

MERCUR COMMERCE d.o.o. Sečovlje, Dra-
gonja 42a, Sečovlje - Sicciole, izvod licence, št. 
GE006250/06664/004, za tovorno vozilo z reg. št. 
KP-HL-507, veljavnost 16. 4. 2018. gnw-336199

MERCUR COMMERCE d.o.o. Sečovlje, Dra-
gonja 42a, Sečovlje - Sicciole, izvod licence, št. 
GE006250/06664/002, za tovorno vozilo z reg. št. 
KP-US-017, veljavnost 16. 4. 2018. gnv-336200

MERCUR COMMERCE d.o.o. Sečovlje, Dra-
gonja 42a, Sečovlje - Sicciole, izvod licence, št. 
GE006250/06664/001, za tovorno vozilo z reg. št. 
LJ-LL-714, veljavnost 16. 4. 2018. gnu-336201

MLINAR LES d.o.o., Rovte 81, Rovte, izvod licen-
ce, št. 011355-01, za tovorno vozilo MAN, reg. št. LJ 
X1-41S, veljavnost 20. 10. 2017. gnz-336196

MONA d.o.o., Obrtna ul. 11, Dobova, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500016214001, izdana na ime 
Jože Kernulc, izdal Cetis Celje, d.d. gnj-336187

Selšek Bojan, Stara cerkev 8, Stara Cerkev, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500002796011, izdal 
Cetis Celje d.d. gnl-336214

SREBRAL, Sretan LAKIĆ, s.p., Maistrova 
ulica 1, Slovenj Gradec, potrdilo za voznika Saša Pavlo-
vić, št. 012534/BGD59-5-838/2013, izdala Obrtno-pod-
jetniška zbornica Slovenije, veljavno od 12. 2. 2013 do 
20. 9. 2014. gng-336215

SREBRAL, Sretan LAKIĆ, s.p., Maistrova 
ulica 1, Slovenj Gradec, potrdilo za voznika Danijel Šip-

ka, št. 012534/RB59-2-1465/2015, izdala Obrtno-pod-
jetniška zbornica Slovenije, veljavno od 9. 4. 2015 do 
12. 11. 2015. gnf-336216

SREČKO FRANGEŽ S.P., Zgornje Jablane 11, Cir-
kovce, izvod licence, št. 011509/AĆ52-2-2957/2013, iz-
dana na ime Emir Buljabasić, veljavnost 24. 5. 2014. 
gno-336207

SREČKO FRANGEŽ S.P., Zgornje Jablane 11, Cir-
kovce, izvod licence, št. 011509/SŠD52-2-3249/2013, 
izdana na ime Artić Tomislav, veljavnost 20. 3. 2014. 
gnn-336208

SREČKO FRANGEŽ S.P., Zgornje Jablane 11, Cir-
kovce, izvod licence, št. 011509/AD52-2-4416/2013, iz-
dana na ime Slaviša Petrović, veljavnost 30. 3. 2014. 
gnm-336209

SREČKO FRANGEŽ S.P., Zgornje Jablane 11, Cir-
kovce, izvod licence, št. 013002/RB52-2-4834/2013, 
izdana na ime Marinko Mićić, veljavnost 30. 11. 2014. 
gnl-336210

SREČKO FRANGEŽ S.P., Zgornje Jablane 11, 
Cirkovce, izvod licence, št. 011509/AD52-2-540/2015, 
izdana na ime Saša Pepić, veljavnost 5. 4. 2015. 
gnk-336211

TIGAR d.o.o., NOVE FUŽINE 43, Ljub ljana, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500038585000, iz-
dana na ime Mladen Berović, izdal Cetis Celje, d.d. 
gng-336190

VIT LOGISTIKA d.o.o., LETALIŠKA CESTA 16, 
Ljub ljana, dovolilnic Turčija-ID 792/35, tranzit tretje drža-
ve-EURO2, št. 536633, 536634, Turčija-ID 792/63-tran-
zitna-EURO3, št. 518152, izdala Gospodarska zbornica 
Slovenije. gnt-336206
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