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Javni razpisi

Št. 5110-213/2014/2 Ob-4272/14

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

javni razpis
za izbor javnega kulturnega programa 

informacijske dejavnosti  
na področjih mednarodnega sodelovanja  
in promocije, ki ga bo v letih 2015–2018 

sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, 
namenjenega za kulturo 

(v nadaljevanju: programski razpis,  
oznaka JPR–INFORM–2015–2018)

1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 
ulica 10, Ljub ljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

2. Predmet in področja javnega razpisa
Predmet programskega razpisa JPR–IN-

FORM–2015–2018 je sofinanciranje javnega kulturnega 
programa informacijske dejavnosti na področjih med-
narodnega sodelovanja in promocije, ki ga bo izvajalec 
javnega kulturnega programa izvedel v obdobju od 2015 
do vključno 2018.

Osrednji del javnega kulturnega programa je:
– ustvarjanje in urejanje vsebin v angleškem jezi-

ku, vključevanje vsebin v evropsko digitalno knjižnico 
Europeana prek slovenskega Nacionalnega agregatorja 
e-vsebin, nadaljnji razvoj in tehnično vzdrževanje sple-
tnega portala Culture.si (portal za mednarodno kulturno 
sodelovanje); ter

– urejanje vsebin, združevanje vsebin iz posame-
znih medijev in drugih informacijskih virov v sloven-
skem jeziku, nadaljnji razvoj in tehnično vzdrževanje 
spletnega portala Kulturnik.si (enotna vstopna točka za 
slovensko kulturo – metaiskalnik po slovenskih spletnih 
virih in agregator slovenskih kulturnih novic in najav 
kulturnih dogodkov);

– promocija obeh portalov prek spletnih družbenih 
omrežij, diplomatsko-konzularne mreže, uvrščanja na 
sorodne vsebinske in druge relevantne domače in med-
narodne portale, sodelovanja z mediji ipd.

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

3. Cilji razpisa
Ministrstvo za kulturo bo izvajalca podpiralo v skla-

du z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
– kontinuirano večanje obsega in spletne dostopno-

sti digitalnih vsebin s področja kulture,
– digitalna hramba in javna spletna dostopnost so-

dobnih avtorskih del,
– večja prepoznavnost slovenske kulture v doma-

čem in mednarodnem prostoru,
– večanje občinstva kulturnih dogodkov,
– zagotavljanje širokega nabora aktualnih informa-

cij na področju mednarodnega sodelovanja v kulturi,
– odprt dostop in povezljivost kulturnih vsebin (inte-

roperabilna tehnološka rešitev portalov).
Sofinanciranje bo namenjeno podpori tistega izva-

jalca javnih kulturnih programov, katerega dosedanje 
delovanje je bilo na nacionalnem nivoju prepoznano kot 
vrhunsko, njegov večletni program dela pa bo vključeval 
tudi cilje kulturne politike, kot jih opredeljuje Nacionalni 
program za kulturo 2014–2017 (v nadaljevanju: NPK 
2014–2017).

4. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Razpisno področje je mednarodno sodelovanje 

v kulturi ter promocija slovenske kulture v domači in 
tuji javnosti.

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

Programski sklop je del programa, ki je po vsebini, 
zasnovi in obsegu zaključena celota, ki je v celoti in 
v svojih delih dostopna javnosti.

Izvajalec programa je skladno z določili 58. člena 
ZUJIK: pravna oseba, katere dejavnost je po kvaliteti 
ali po pomenu primerljiva s kulturno dejavnostjo jav-
nih zavodov z njegovega delovnega področja; pravna 
oseba, katere dejavnost se praviloma ne zagotavlja 
v javnih zavodih, njegov kulturni program pa je v javnem 
interesu. Izvajalec programa je odgovorni nosilec pro-
grama ter poslovno in programsko predstavlja kulturno 
organizacijo.

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

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

Upravičeni stroški:
Izvajalec na razpisu izbranega programa je upra-

vičen do sofinanciranja naslednjih stroškov za izvedbo 
programa:

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

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

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

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

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

zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinko-
vitosti,

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

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

vedbo posameznega programa.
Splošni stroški delovanja so stroški delovanja iz-

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

Stroški dela zaposlenih so stroški, nastali z izpla-
čilom dohodka osebam, zaposlenim pri izvajalcu, in so 
v sorazmerju z obsegom programa, podprtim v okviru 
razpisa. Izvajalci programa brez zaposlenih niso upra-
vičeni do stroškov dela.

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

Finančna uravnoteženost projekta pomeni:
– uravnoteženost upravičenih stroškov programa 

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

– da so prihodki enaki odhodkom.
5. Programski sklopi razpisnih področij
5. 1. Dnevno ažuriranje vsebin spletnih portalov 

Culture.si (v angleškem jeziku) in Kulturnik.si (v sloven-
skem jeziku)

Culture si:
a) pisanje in urejanje člankov o kulturnih produ-

centih/inštitucijah/organizacijah, razstaviščih/prizoriščih, 
festivalih ipd.

b) pridobivanje gradiva za zbirko fotografij in logoti-
pov, grafična obdelava gradiva, urejanje njegovih meta-
podatkov in vključevanje fotografij v evropsko digitalno 
knjižnico Europeana prek Slovenskega nacionalnega 
agregatorja e-vsebin,

c) zbiranje podatkov o gostovanjih slovenskih 
ustvarjalcev v tujini, vnos in urejanje,

č) zbiranje podatkov za adresar kulturnih producen-
tov/inštitucij/organizacij, razstavišč/prizorišč, festivalov 
ipd., vnos in urejanje,

d) sodelovanje s kulturnimi producenti/inštitucija-
mi/organizacijami, razstavišči/prizorišči, festivali ipd., 
lastniki gradiva, pisci člankov in področnimi uredniki za 
potrebe pridobivanja informacij in gradiva od točke a do 
č in njihovega osveževanja,

e) strategija razvoja Culture.si.
Kulturnik.si: iskanje, izbira, redno pregledovanje in 

evalvacija virov ter vsebin, komunikacija z viri glede 
odprtih standardov, vsebinskih in tehničnih zahtev, iz-
menjave vsebin in promocije za potrebe:

a) metaiskalnika po slovenskih spletnih virih,
b) najav kulturnih dogodkov v Sloveniji,
c) objavljanja novic s področja kulture.
5. 2. IT podpora portalov Culture.si in Kulturnik.si
a) razvoj programja,
b) vzdrževanje portalov,
c) tehnična podpora urednikom,
č) vzdrževanje strežnikov in omrežja.
5. 3. Promocija portalov Culture.si in Kulturnik.si: 

priprava in izvedba komunikacijske strategije za promo-
cijo portalov prek spletnih družbenih omrežij, diplomat-
sko-konzularne mreže, uvrščanja na sorodne vsebinske 
in druge relevantne domače in mednarodne portale, 
sodelovanja z mediji ipd.

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

osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
1. da je prijavitelj nevladna kulturna organizacija, 

registrirana za opravljanje kulturno-umetniških dejav-
nosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter 
deluje na področju mednarodnega sodelovanja v kulturi 
in promocije kulture v domači in tuji javnosti (podlaga za 
ugotovitev so dostopne javne evidence in reference ter 
izjava prijavitelja);

2. da je prijavitelj vsaj štiri leta registriran za izvaja-
nje dejavnosti na področju kulture in umetnosti (podlaga 
za ugotovitev so dostopne javne evidence ter izjava 
prijavitelja);

3. v primeru, da je bil prijavitelj pogodbena stranka 
ministrstva v letih 2011 do vključno 2014, izpolnjeval vse 
pogodbene obveznosti do ministrstva (podlaga za ugo-
tovitev je arhivirana dokumentacija ministrstva za leta 
2011, 2012, 2013 in 2014 ter izjava prijavitelja);

4. prijavitelj ne prijavlja programskih dejavnosti ali 
enot, ki so že bile izbrane na programskih ali projektnih 
razpisih oziroma pozivih ministrstva za leto 2013 ali 
2014, na razpisih Slovenskega filmskega centra javne 
agencije RS, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, 
Javne agencije za knjigo RS in drugih ministrstev (pod-
laga za ugotovitev je arhivirana dokumentacija ministr-
stev, SFC, JSKD in JAK ter izjava prijavitelja);

5. se prijavitelj na razpis prijavi samo z eno vlogo;
6. da skupna zaprošena vsota na letni ravni ne 

presega 90.000 EUR in hkrati 70 % celotne vrednosti 
programa.

7. prijavitelj dovoljuje objavo osebnih podatkov 
z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani 
ministrstva, skladno z Zakonom o dostopu do informa-
cij javnega značaja, Uradni list RS, št. 51/06-UPB2 in 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS, 
št. 94/07-UPB1 (izpolnjevanje pogoja se izkaže s pod-
pisano izjavo),
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8. da prijavitelj nima omejitve poslovanja na pod-
lagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, 
Uradni list RS, št. 69/11, uradno prečiščeno besedilo 
ZIntPK-UPB2 (izpolnjevanje pogoja se izkaže s podpi-
sano izjavo).

V primeru, da ministrstvo naknadno zahteva ori-
ginalna potrdila o izpolnjevanju splošnih pogojev po 
posameznih alinejah, jih mora prijavitelj dostaviti v zah-
tevanem roku.

6. 2. Posebni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji (upraviče-

ne osebe), ki, poleg splošnih, izpolnjujejo še naslednje 
posebne pogoje:

1. da je prijavitelj v obdobju 2011–2014 opravljal 
informacijsko dejavnost na področju mednarodnega so-
delovanja v kulturi in promocije kulture v domači in tuji 
javnosti prek spletnega portala na način neomejenega 
in prostega dostopa do podatkovnih baz (izpolnjevanje 
pogoja se izkaže s podpisano izjavo in referencami);

2. da je prijavitelj v obdobju 2011–2014 prek sloven-
skega Nacionalnega agregatorja e-vsebin v evropsko 
digitalno knjižnico Europeana izvozil vsaj 1000 enot 
gradiva (izpolnjevanje pogoja se preveri z izpisom stati-
stik Europeane ali potrdilom slovenskega Nacionalnega 
agregatorja e-vsebin, ki je obvezna priloga k vlogi);

3. da je imel spletni portal prijavitelja v obdobju 
2011–2014 vsaj 70.000,00 t.i. posamičnih obiskovalcev, 
angl. unique visitors letno (izpolnjevanje pogoja se izka-
že z izpisom statistik, kot je Google Analytics ali sorodna 
orodja, ki je obvezna priloga k vlogi);

4. da je iz prijave programa 2015–2018 razvidna 
promocija spletnih portalov Culture.si in Kulturnik.si tudi 
prek spletnih družbenih omrežij, in sicer vsaj pet ob-
jav/tedensko za oba spletna portala skupaj (podlaga za 
ugotovitev je vsebina prijavljenega programa);

5. da je iz prijave programa za 2015–2018 (pri 
oblikovanju programske opreme in podatkovnih zbirk) 
razvidno upoštevanje naslednjega:

– zanesljivo delovanje v spletnem okolju,
– uporaba platforme semantični MediaWiki,
– podpora standardu Dublin Core (podatkovne 

baze),
– opremljenost digitalnih objektov z metapo datki,
– podpora protokola OAI-PMH in povezljivosti 

z evropsko digitalno knjižnico Europeana,
– podpora standarda podatkovnih baz XML,
– podpora formata RSS,
– možnost dograjevanja, spreminjanja in dodatnega 

razvoja,
– vzpostavljanje pogojev za trajno hranjenje foto-

grafij in logotipov, (podlaga za ugotovitev je vsebina 
prijavljenega programa).

7. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija, ki jo iz-

med zaposlenih na ministrstvu imenuje ministrica za 
kulturo.

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

Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve 
o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni 
odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in z izva-
jalcem programa ne sklene pogodbe. Prav tako lahko 
v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogo-
jev ali pogodbenih obveznosti v času letnega pregleda 
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razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih 
sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

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

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

Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača!
8. Razpisni kriteriji
Program, prijavljen na programski razpis JPR–IN-

FORM–2015–2018, se ocenjuje s kriteriji. Kriteriji so 
ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kri-
teriju navedena najvišja možna višina prejetih točk. Naj-
višje možno število vseh prejetih točk za program je 100.

Kriterij: Število 
možnih točk

1. reference prijavitelja, s poudarkom na obdobju 2011–2014* 15

2. ažuriranost in odmevnost spletnega portala od 2011 naprej
Indikatorji:
– število urejenih vsebin na portalu/-ih (npr. člankov, novic, dogodkov, slikovnega gradiva ipd.)  

v obdobju 2011–2014,
– obiskanost spletnega/-ih portala/-ov, in sicer število t.i. posamičnih obiskovalcev (ang. unique 

visitors) v obdobju 2011–2014,
– citiranost spletnega/-ih portala/-ov, tj. število domenskih mest in število povezav ter vsebinska 

relevantnost domenskih mest, ki so objavila povezave do portala/-ov (podatek s poljubnega 
dne v času trajanja razpisa JPR–INFORM–2015–2018).

15

3. obseg prijavljenega programa za 2015–2018, njegova celovitost, aktualnost in realna 
izvedljivost ter raven terminske in organizacijske domišljenosti 20

4. kakovost strateškega načrta spletnih portalov Culture.si in Kulturnik.si, s poudarkom  
na vsebinskem zasledovanju ciljev NPK 2014–2017 20

5. število enot, objavljenih na spletnem portalu Europeana (www.europeana.eu) v obdobju  
2011–2014 10

6. raven upoštevanja Smernic za zajem, dolgotrajno ohranjanje in dostop do kulturne dediščine  
v digitalni obliki v programu 2015–2018 10

7. realna finančna ovrednotenost programa 2015–2018 glede na vsebino in obseg finančne 
soudeležnosti izvajalca z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi 10

Skupaj 100

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

8.1. Uporaba kriterijev, ocenjevanje in določitev vi-
šine sofinanciranja

Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri če-
mer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja 
možna višina doseženih točk. Najvišje možno število 
prejetih točk za program na posameznem razpisnem 
področju je 100 točk, financiran pa bo program, ki bo 
prejel vsaj 80 točk in bo hkrati ovrednoten višje kot 
drugi.

Programe, prijavljene na programski razpis JPR–
INFORM–2015–2018, bo ocenila komisija iz 7. točke.

Z izvajalcem izbranega programa bo na podlagi 
odločbe sklenjena pogodba za obdobje trajanja razpi-
sa. Ob letnem pozivu k predložitvi programa za nasle-
dnje leto ali v primeru drugih objektivnih sprememb, 
ki vplivajo na pogodbeno razmerje, bodo z izvajalcem 
sklenjeni dodatki k pogodbi, v katerih bosta določena 
dokončen obseg programa v posameznem letu in do-
končna višina sredstev za izvedbo programa v določe-
nem letu ter opredeljene druge morebitne spremembe, 
vezane na izvedbo izbranega programa in pogodbeno 
razmerje. Dokončna višina sredstev za posamezno 
leto se določi na podlagi pregleda realizacije pogodbe 
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in vsebinskega ovrednotenja ter okvira sredstev, na-
menjenih razpisu v posameznem proračunskem letu. 
Izvajalec izbranega programa mora skozi celotno ob-
dobje trajanja razpisa izpolnjevati splošne in posebne 
pogoje razpisa.

9. Predvidena vrednost sredstev
Vrednost sredstev, namenjenih za razpis JPR–IN-

FORM–2015–2018 znaša: 90.000 EUR na letni ravni.
Sredstva se zagotovijo z naslednjih proračunskih 

postavk:
131141 – Digitalizacija, v predvideni višini 

55.000 EUR
131129 – Mednarodno sodelovanje v predvideni 

višini 35.000 EUR
Ministrstvo bo v obdobju 2015–2018 v okviru razpi-

sa JPR–INFORM–2015–2018 sofinanciralo en program.
9.1. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za izbrani program 

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

Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplače-
vala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi 
o sofinanciranju kulturnih programov in na podlagi izsta-
vljenih zahtevkov za izplačilo.

10. Razpisni rok: razpis se prične 31. 12. 2014 in 
se zaključi 2. 2. 2015.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo programskega razpisa, oznaka JPR–IN-

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

žiti naslednjo dokumentacijo:
na papirju:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce,
– obvezne priloge k prijavnim obrazcem;
v elektronski obliki:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce v Wordovi 

datoteki in sicer obrazce 1, 3 in 4,
– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu 3 v Wordo-

vih datotekah ali skene izpisov statistik oziroma potrdila 
Nacionalnega agregatorja e-vsebin.

Elektronsko obliko vloge potrebujemo za potrebe 
hitrejše obdelave podatkov, zato je zelo pomembno, da 
so obrazci 1, 3 in 4 v Wordovi datoteki (in ne npr. v obliki 
zapisa pdf., jpg. ali podobni, ki onemogoča kopiranje).

Če se bosta tiskana in elektronska verzija prijavne 
dokumentacije razlikovali, bo upoštevana tiskana.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpi-
snem roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva, Maistro-
va 10, Ljub ljana, med uradnimi urami (vsak ponedeljek 
in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in 
od 14. do 16. ure).

Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisne-
jo tudi s spletne strani ministrstva: www.mk.gov.si, kjer 
najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo 
razpisa JPR–INFORM–2015–2018.

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

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

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

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

Vloga mora biti v poslovnem času ministr-
stva predložena glavni pisarni na naslov: ministrstvo 

za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana, najka-
sneje do vključno 2. 2. 2015, oziroma najkasneje ta 
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka na na-
slov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 
Ljub ljana. Pošiljka mora biti poslana v zaprti kuverti 
z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na raz-
pis JPR–INFORM–2015–2018. Na hrbtni strani ovitka 
mora biti navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov 
(sedež).

13. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev 

ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na po-
što do vključno 2. 2. 2015, oziroma do tega dne ni bila 
v poslovnem času ministrstva predložena glavni pisarni 
ministrstva, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana.

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

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

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

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

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

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

lo najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja 
vlog, ki se bo pričelo 9. 2. 2015 ob 9. uri. Ministrstvo bo 
izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih programov 
po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega 
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov 
in kulturnih projektov, in največ do vrednosti, določenih 
z državnim proračunom.

Opozorilo!
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka 

razpisa JPR–INFORM–2015–2018, vezana na prora-
čunske zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do 
sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu 
Ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka 
razpisa, je ministrstvo dolžno ukrepati v skladu s spre-
membami v državnem proračunu oziroma finančnemu 
načrtu ministrstva.

Če se v času izvedbe postopka razpisa JPR–
INFORM–2015–2018, zmanjša obseg sredstev, ki je 
v državnem proračunu, namenjen za kulturo, do ta-
kšne mere, da ne zagotavlja izpolnitve ciljev razpisa 
JPR–INFORM–2015–2018, lahko ministrstvo iz tega 
razloga postopek razpisa ustavi oziroma v primeru 
že zaključenega izbora kulturnih programov v skladu 
s spremembami proračuna zniža obseg sofinanciranja, 
spremeni ali prekine že sklenjeno pogodbo o financi-
ranju programa.

15. Pristojna uslužbenka za dajanje informa-
cij in pojasnil v zvezi z razpisom: Blanka Tivadar, 
tel. 01/369-59-72, e-pošta: blanka.tivadar@gov.si.
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Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu 
in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, 
sredo in petek od 9. do 11. ure.

16. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainte-
resirane osebe se lahko seznanijo z razpisno doku-
mentacijo oziroma vpogledajo vanjo v glavni pisarni 
ministrstva, Maistrova 10, Ljub ljana, ali na spletnih 
straneh ministrstva: www.mk.gov.si, kot je navedeno 
pod točko 11.

Ministrstvo za kulturo

Št. 430-1528/2014/6 Ob-4281/14

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11, 14/13 – popr. in 101/13) – ZJF-UPB4 in 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 
3/13), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve

javni razpis
za izvedbo programa spodbujanja  

socialne vključenosti posebnih ciljnih skupin – 
državljanov tretjih držav,  

št. 430-1528/2014
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republi-

ka Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefano-
va ulica 2, 1501 Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje organiza-

cije in izvedbe enotedenskih aktivnosti v različnih krajih 
Slovenije z namenom spodbujanja socialne vključeno-
sti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih držav.

Posebne ciljne skupine predstavljajo skupine mi-
grantov – državljanov tretjih držav – s specifičnimi 
potrebami, npr. ženske, mladina in otroci, starejši, ne-
pismene osebe ter invalidi.

V skladu z Zakonom o tujcih Republika Slovenija 
zagotavlja pogoje za vključitev tujcev, ki imajo v Repu-
bliki Sloveniji dovoljenje za prebivanje ali potrdilo o pri-
javi prebivanja, v kulturno, gospodarsko in družbeno 
življenje Republike Slovenije. Tujci, ki niso državljani 
EU, so med drugim upravičeni do programov med-
sebojnega poznavanja in razumevanja s slovenskimi 
državljani.

Javni razpis obsega naslednje sklope:
Sklop 1: Izvedba programa spodbujanja socialne 

vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih 
držav na področju Ljub ljane;

Sklop 2: Izvedba programa spodbujanja socialne 
vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih 
držav na področju Maribora;

Sklop 3: Izvedba programa spodbujanja socialne 
vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih 
držav na področju Kopra;

Sklop 4: Izvedba programa spodbujanja socialne 
vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih 
držav na področju Kranja;

Sklop 5: Izvedba programa spodbujanja socialne 
vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih 
držav na področju Celja;

Sklop 6: Izvedba programa spodbujanja socialne 
vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih 
držav na področju Velenja;

Sklop 7: Izvedba programa spodbujanja socialne 
vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih 
držav na področju Nove Gorice;

Sklop 8: Izvedba programa spodbujanja socialne 
vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih 
držav na področju Novega mesta;

Sklop 9: Izvedba programa spodbujanja socialne 
vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih 
držav na področju Krškega;

Sklop 10: Izvedba programa spodbujanja socialne 
vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih 
držav na področju Jesenic.

Prijavitelji lahko ponudijo predmet javnega razpi-
sa v celoti (sklopi od 1 do 10) ali posamezne sklope 
v celoti (izvedba celotnega programa v posameznem 
sklopu). Prijavitelji se ne morejo prijaviti za izvedbo 
posameznega dela programa iz posameznega sklopa 
javnega razpisa.

Program se bo izvajal v obdobju od podpisa po-
godbe (predvidoma aprila 2015) do 30. 6. 2015.

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, ki 

je predmet javnega razpisa, pri pristojnem sodišču ali 
drugem pristojnem organu v RS,

– niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem 
ali postopku prisilnega prenehanja,

– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov za-
koniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil 
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so 
opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko zdru-
ževanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizič-
ne osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno 
dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), 
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito 
posredovanje in dajanje daril za nezakonito posre-
dovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri 
pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih 
obveznosti, pranje denarja ter, če je bil izvajalec ali 
njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen zaradi 
goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti 
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih intere-
sov Evropskih skupnosti;

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

– Program se ne sme izvajati kot del drugih, s stra-
ni naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih 
programov;

– Vsebina programa mora biti skladna s predme-
tom javnega razpisa;

– Program se mora izvajati v Republiki Sloveniji, 
na nacionalni ravni;

– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje 
programa po načelu nepridobitnosti;

– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z in-
teresi in cilji programa;

– Vsebina programa v posamezni vlogi mora biti 
skladna z namenom javnega razpisa in mora ustrezati 
ciljni skupini ter upoštevati aktivnosti, časovnega in fi-
nančnega okvira, določenega v razpisni dokumentaciji.

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

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

javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih, 
in sicer za vsak posamezni sklop od 1 do 10 javnega 
razpisa.

Vloge lahko pri vsakem posameznem sklopu do-
sežejo maksimalno 64 točk.

Vloge bodo ocenjene po naslednjih merilih za oce-
njevanje:
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I. Vsebinska zasnova programa

MERILO Maksimalno število možnih točk

1. Opredelitev relevantnosti programa 5

2. Utemeljenost ciljev 2

3. Opredeljenost ciljev s kazalniki 5

4. Relevantnost predvidenih rezultatov programa 2

5. Opredeljenost rezultatov s kazalniki 5

6. Aktivnosti in metode dela 10

7. Časovni okvir izvajanja aktivnosti 5

Maksimalno skupno število točk po merilu I. 34

II. Organizacijsko in kadrovsko merilo

MERILO Maksimalno število možnih točk

8. Kadrovska struktura 10

9. Sodelovanje uporabnikov programa pri izvedbi aktivnosti 5

Maksimalno skupno število točk po merilu II. 15

III. Druga merila

MERILO Maksimalno število možnih točk

10. Program predvideva različne načine informiranja ciljne populacije 5

11. Obseg programa 5

12. Prijavitelj ima pretekle delovne izkušnje z izvajanjem podobnih 
programov 5

Maksimalno skupno število točk po merilu III. 15

Pri vsakem merilu lahko vloga prejme 0, 1, 2, 3, 5 ali 
10 točk, kot je razvidno iz spodaj podane ocenjevalne le-
stvice. Vloge morajo pri vsakem merilu, razen pri merilu 
št. 12, doseči vsaj minimalno število točk, v nasprotnem 
primeru se vloga, ki pri posameznem merilu (razen pri 
merilu št. 12) doseže 0 točk, izloči.

Za vsak sklop bo izbran en prijavitelj, in sicer tisti, 
ki bo dosegel največje število točk, pri čemer mora 
vloga za program v okviru posameznega sklopa prejeti 
najmanj 43 točk.

V primeru več prijaviteljev z istim številom točk, se 
izbere prijavitelja z najnižjo ponujeno vrednostjo pro-
grama.

Program bo ocenjen skladno z navedenimi kriteriji 
ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju 
specifičnosti programov.

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 120.000,00 EUR za izvajanje po letnem programu 
2013, in sicer:

– za sklop 1: 12.000,00 EUR;
– za sklop 2: 12.000,00 EUR;
– za sklop 3: 12.000,00 EUR;
– za sklop 4: 12.000,00 EUR;
– za sklop 5: 12.000,00 EUR;
– za sklop 6: 12.000,00 EUR;
– za sklop 7: 12.000,00 EUR;
– za sklop 8: 12.000,00 EUR;
– za sklop 9: 12.000,00 EUR in
– za sklop 10: 12.000,00 EUR.
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Izvajanje po letnem programu 2013 pomeni izvaja-
nje programov za obdobje upravičenosti izvajanja pro-
gramov iz 1. člena vzorca pogodbe do 30. 6. 2015.

Zgoraj navedeni zneski po posameznih sklo-
pih predstavljajo višino sredstev, ki jih namenja naroč-
nik za izvedbo aktivnosti programa za izpolnitev ciljev 
po letnih programih. Sredstva za izvajanje predmetnega 
javnega razpisa za sklope od 1 do 10 so zagotovljena 
s strani Evropskega sklada za vključevanje državljanov 
tretjih držav (letni program 2013) v višini 75 % upravi-
čenih stroškov (v višini največ 90.000 EUR) in sredstev 
proračuna RS – slovenske udeležbe v višini 25 % upra-
vičenih stroškov.

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

me do dne 4. 2. 2015, 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 5. 2. 2015.

8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru programa ozi-
roma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od 
dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja 
bo sprejeta predvidoma v 45 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: 01/428-5791, 
s pripisom: »Dodatne informacije – Javni razpis za 
izvedbo programa spodbujanja socialne vključeno-
sti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih držav, 
št. 430-1528/2014«.

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 (štiri) dni pred iztekom roka za oddajo vlog, 
pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna 
pojasnila najkasneje do dne 21. 1. 2015.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 6316-16/2014-2 Ob-4273/14

Na podlagi 8. člena Pravilnika o postopkih (so)fi-
nanciranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja razisko-
valne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 
96/13, 100/13 in 92/14) ter v zvezi z 12. in 20. členom 
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni 
list. RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 

– ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 
Bleiweisova cesta 30, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov dejavnosti  

osrednjih specializiranih informacijskih centrov  
v obdobju 2015–2017

1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sred-
stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiwesova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljnjem besedilu: ARRS).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev dejav-

nosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov (v 
nadaljevanju: OSIC) v obdobju 2015–2017 po znanstve-
nih vedah (naravoslovje, tehnika, biotehnika, medicina, 
družboslovje, humanistika) in sofinanciranje naslednjih 
njihovih nalog:

– sodelovanje pri optimiranju metodoloških osnov 
vodenja bibliografij raziskovalcev,

– spremljanje in nadziranje ustreznosti razvrstitve 
bibliografskih enot raziskovalcev po veljavni tipologiji 
dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu CO-
BISS.SI,

– organiziranje arbitraže v primeru vsebinsko spor-
nih tipologij (v sodelovanju z znanstvenimi sveti ved),

– redigiranje bibliografskih zapisov s spremembo 
tipologije v primeru nepravilnih razvrstitev bibliografskih 
enot,

– vodenje bibliografij raziskovalcev slovenskega 
rodu, ki delujejo v tujini, in drugih raziskovalcev, ki niso 
vključeni v raziskovalne skupine,

– sodelovanje pri povezovanju sistema COBISS 
s tujimi informacijskimi viri,

– pomoč uporabnikom pri iskanju znanstvenih vse-
bin iz področja in

– raziskovalne aktivnosti, ki so pogoj za izvajanje 
navedenih nalog.

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavi pravna oseba ali or-

ganizacijska enota pravne osebe, ki je vpisana v eviden-
co raziskovalnih organizacij pri ARRS ali druga pravna 
oseba ali organizacijska enota pravne osebe, ki opravlja 
knjižnično ali drugo informacijsko dejavnost vsaj pet let 
in izpolnjuje pogoje za vpis v evidenco raziskovalnih 
organizacij pri ARRS.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj, so:
– da se ukvarja s knjižnično ali drugo informacijsko 

dejavnostjo, z uporabo sistema COBISS, z vzpostavlje-
nimi komunikacijami med raziskovalnimi organizacijami 
v Republiki Sloveniji in v mednarodnem prostoru in 
da opravlja knjižnično in informacijsko dejavnost vsaj 
pet let;

– da zagotavlja ustrezno vodenje dejavnosti 
OSIC-a (vodja OSIC-a oziroma strokovnjak za spre-
mljanje, nadzor in razvrščanje bibliografskih zapisov 
mora imeti najmanj znanstveni magisterij, biti mora 
v rednem delovnem razmerju pri prijavitelju in sodelo-
vati pri izvajanju dejavnosti OSIC-a najmanj v obsegu 
8 ur na teden);

– da zagotavlja angažiranje ekspertov za presojo 
ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot po veljavni 
tipologiji;

– da ima ustrezno opremo, prostore in drugo infra-
strukturo za izvajanja dejavnosti OSIC-a.

4. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa je 

260.000 EUR letno.
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Obseg sredstev po posameznih vedah je na slednji:

OSIC Verifikacija 
tipologij*

Druge naloge* Skupaj* Okvirna 
vrednost v EUR

za naravoslovje 0,81 0,27 1,08 50.600,16
za tehniko 0,81 0,27 1,08 50.600,16
za medicino 0,38 0,18 0,56 26.237,12
za biotehniko 0,17 0,14 0,31 14.524,12
za družboslovje 1,21 0,31 1,52 71.215,04
za humanistiko 0,72 0,23 0,95 44.509,40

4,10 1,40 5,50 257.686,00
* Okvirni letni obseg izvajanja nalog je izražen v ekvivalentih polne zaposlitve (1=40 ur na teden).

Okvirni obseg sredstev za sofinanciranje OSIC 
v letih 2015 in 2017 se lahko spremeni ob upoštevanju 
pričakovanega obsega obremenitev OSIC. Spremem-
ba višine letnih sredstev se izvede na podlagi poročila 
in predloga Instituta informacijskih znanosti v Mariboru 
(IZUM), ki ga potrdi Znanstveni svet ARRS.

5. Obdobje sofinanciranja: ARRS bo sofinancirala 
izvajanje nalog OSIC v obdobju 2015–2017. Izvajanje 
nalog in sofinanciranje se uredi s pogodbo, v skladu 
s proračunskimi možnostmi.

6. Kriteriji in merila za izbiro med prijavami
Pri ocenjevanju prijav bodo upoštevani naslednji 

kriteriji in merila:
– strokovna usposobljenost osebja,
– ustreznost organiziranosti centra za uspešno iz-

vajanje nalog.
Vrednotenje meril je določeno v metodologiji za 

ocenjevanje prijav za sofinanciranje nalog OSIC, ki je 
sestavni del razpisne dokumentacije. Prijave bodo oce-
njene po postopku in na način, kot to določa pravilnik.

Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prijavitelji, ki 
bodo izkazali večjo usposobljenost osebja za opravljanje 
nalog in boljše pogoje dela OSIC-a.

7. Prijava na javni razpis
Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je 

skladna z razpisno dokumentacijo.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpol-

njen Prijavni obrazec za sofinanciranje programov de-
javnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov 
obdobju 2015–2017 (ARRS-OSIC-RI-01/2014) z opisom 
referenc sodelujočih ekspertov v posebni prilogi.

8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, 
način predložitve prijav ter opremljenost prijav:

a. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj 
s prilogami v enem izvodu v elektronski obliki na naslov 
http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/ in v enem izvodu v ti-
skani obliki na naslov ARRS.

b. Pisne prijave z oznako: »Ne odpiraj – Javni 
razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osre-
dnjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 
2015–2017« ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja 
morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glav-
no pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije, Bleiwesova cesta 30, 1000 Ljub-
ljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ARRS 
ne glede na vrsto prenosa do vključno četrtka, 29. 1. 
2015, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave 
oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje 
do vključno četrtka, 29. 1. 2015, do 12. ure (poštni žig). 
V vsaki pošiljki z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za 
sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih speciali-
ziranih informacijskih centrov v obdobju 2015–2017« je 
lahko le ena prijava.
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c. Prijave oddane v elektronski obliki (morajo 
biti popolnoma enake kot pisne prijave) morajo pri-
javitelji posredovati na elektronski naslov: http://www.
arrs.gov.si/sl/razpisi/ do vključno četrtka, 29. 1. 2015 
do 12. ure.

d. Za pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, 
ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po 
elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav 
odgovoren prijavitelj. Vsi podatki v prijavnem obrazcu 
v elektronski obliki morajo biti identični podatkom v pri-
javnem obrazcu v pisni obliki. V postopku izbora prijav 
bo ARRS obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse 
z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in do-
kazila ter prispejo na Agencijo v roku, določenem s tem 
razpisom. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav 
komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo 
vrnjene prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravna-
vane v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financira-
nja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne 
dejavnosti. Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj sa-
moiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, ARRS v po-
stopku ocenjevanja ne bo upoštevala.

9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa 
obveščeni predvidoma do konca marca 2015.

10. Kraj, datum in čas odpiranja prijav: odpiranje 
prijav bo v ponedeljek, 2. 2. 2015, ob 10. uri v sejni sobi 
Javne agencije za raziskovalno dejavnosti Republike 
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana. Odpi-
rajo se samo v roku prejete in pravilno označene prijave.

11. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času 
objave razpisa: vse dodatne informacije lahko zainte-
resirani dobijo na ARRS pri Marici Žvar osebno ali po 
telefonu 01/400-59-42, vsak delavnik med 9. in 13. uro, 
ali po elektronski pošti: marica.zvar@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

 Ob-4274/14

Na podlagi 52. člena Pravil obveznega zdravstve-
nega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečišče-
no besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 
90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 
106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 in 85/14) objavlja 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mikloši-
čeva cesta 24, Ljub ljana,

javni razpis
za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok 

in šolarjev v letu 2015
1. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev 

zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v organizirani in 
strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili 
večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni.

Javni razpis se izvaja z namenom sofinanciranja 
zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev.

2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in me-
rila, s pomočjo katerih se med vlagatelji, ki izpolnjujejo 
pogoje, izberejo prejemniki sredstev: pogoji za kandidi-
ranje na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih bo 
Zavod med vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, izbral pre-
jemnike sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji.

3. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet 
javnega razpisa:

Višina sredstev za sofinanciranje zdravstve-
nega letovanja otrok in šolarjev znaša v letu 2015 
1.661.750 EUR.

4. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva: sredstva, dodeljena s tem javnim razpi-
som, morajo biti porabljena do 31. 12. 2015.

5. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog
Vloge morajo biti oddane osebno ali po pošti najka-

sneje do 23. 1. 2015 do 12. ure.
Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena 

v zaprti ovojnici tako, da je pri odpiranju vlog možno pre-
veriti, da so zaprte tako, kot so bile predane, na spodaj 
navedeni naslov tako, da je na ovojnici napisano:

– v desnem spodnjem kotu napisan naziv in naslov 
pristojne Območne enote Zavoda. Naslove območnih 
enot najdete na www.zzzs.si, v telefonskem imeniku 
Slovenije, po tel. 307-72-00 (primer naziva in naslova: 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območ-
na enota Ljub ljana, Miklošičeva c. 24, 1000 Ljub ljana);

– v levem spodnjem kotu, vidno označeno: »Ne 
odpiraj – Vloga za javni razpis – Zdravstveno letovanje 
otrok in šolarjev«;

– v levem zgornjem kotu: naziv in naslov vlagatelja.
Nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo 

izločene in po končanem postopku odpiranja vlog neod-
prte vrnjene vlagateljem.

6. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo javno.
Javno odpiranje vlog bo v torek, 27. 1. 2015 ob 

10. uri, na pristojni Območni enoti Zavoda.
Prisotni predstavniki vlagateljev morajo pred začet-

kom javnega odpiranja vlog komisiji za odpiranje vlog 
izročiti pisna pooblastila za zastopanje na javnem od-
piranju vlog, podpisana in žigosana s strani odgovorne 
osebe vlagatelja.

Pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju vlog 
je lahko izvirnik, overjena ali neoverjena kopija. Zavod 
si pridržuje pravico, da od predstavnika vlagatelja, ki 
ni predložil pooblastila v izvirniku ali overjene kopije, če 
obstaja dvom o pooblastitvenem razmerju med pred-
stavnikom in vlagateljem, zahteva izvirnik oziroma over-
jeno kopijo pooblastila od predstavnika vlagatelja.

Če predstavnik vlagatelja na naroku za odpiranju 
vlog, na izrecno zahtevo komisije za odpiranje vlog, 
ne predloži pooblastila za zastopanje, komisija za odpi-
ranje vlog le-temu ne izroči zapisnika o odpiranju vlog, 
pač pa ga pošlje na sedež vlagatelja.

7. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni najpozneje v 45 dneh po izteku roka 
za predložitev vlog.

8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka roka za predložitev vlog 
dosegljiva na spletni strani http://www/zzzs.si ali pa jo 
v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na pristojni Ob-
močni enoti Zavoda ali na sedežu Zavoda, Miklošičeva 
cesta 24, Ljub ljana, v pritličju, vložišče, soba št. 51, vsak 
delovni dan Zavoda v času uradnih ur.

9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom:
Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumen-

tacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko 
potencialni vlagatelj pošlje Zavodu pisni zahtevek za 
dodatno pojasnilo najkasneje do 20. 1. 2015.

Potencialni vlagatelj naslovi zahtevek za dodatno 
pojasnilo v pisni obliki na naslov:

– pristojne Območne enote Zavoda, s pripisom 
»Pojasnila – Javni razpis zdravstveno letovanje otrok 
in šolarjev« ali

– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljub ljana, s pripisom: »Po-
jasnila – Javni razpis zdravstveno letovanje otrok in 
šolarjev« ali
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– na elektronski naslov: darja.kusar@zzzs.si, s pri-
pisom: »Pojasnila – Javni razpis zdravstveno letovanje 
otrok in šolarjev«.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

 Ob-4275/14

Na podlagi 50. in 51. člena Pravil obveznega zdra-
vstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – preči-
ščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 
90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 
106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 in 85/14) objavlja 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 
cesta 24, Ljub ljana,

javni razpis
za izbiro organizatorjev  

skupinske obnovitvene rehabilitacije v letu 2015
1. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev 

skupinske obnovitvene rehabilitacije:
– za zavarovane osebe s paraplegijo,
– za zavarovane osebe s paralizo,
– za zavarovane osebe z multiplo sklerozo,
– za zavarovane osebe z mišičnimi in živčno-mišič-

nimi boleznimi,
– za zavarovane osebe s cerebralno paralizo,
– za zavarovane osebe z najtežjo obliko generalizi-

rane psoriaze,
– za otroke z juvenilnim revmatoidnim artritisom, 

sladkorno boleznijo in fenilketonurijo,
– za otroke s celiakijo.
Namen javnega razpisa je izbira organizatorjev sku-

pinske obnovitvene rehabilitacije, ki jim bo Zavod za zdra-
vstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) 
sofinanciral skupinsko obnovitveno rehabilitacijo.

2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in meri-
la, s pomočjo katerih se med vlagatelji, ki izpolnjujejo po-
goje, izberejo prejemniki sredstev: pogoji za kandidiranje 
na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih bo Zavod 
med vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, izbral prejemnike 
sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji.

3. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet 
javnega razpisa: višina sredstev za sofinanciranje pro-
grama skupinske obnovitvene rehabilitacije znaša v letu 
2015 3.261.934 €.

4. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva: sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 
2015.

5. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog
Vloge morajo biti oddane osebno ali po pošti na 

naslov Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mi-
klošičeva cesta 24, 1507 Ljub ljana, vložišče, soba št. 51, 
najkasneje do 16. 1. 2015 do 12. ure.

Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena 
v zaprti ovojnici tako, da je pri odpiranju vlog možno pre-
veriti, da so zaprte tako, kot so bile predane, na spodaj 
navedeni naslov tako, da je na ovojnici napisano:

– v desnem spodnjem kotu naziv in naslov: Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 
1507 Ljub ljana;

– v levem spodnjem kotu, vidno označeno: »Ne od-
piraj – Vloga za javni razpis skupinska obnovitvena re-
habilitacija«;

– v levem zgornjem kotu: naziv in naslov pošiljatelja.
Nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo 

izločene in po končanem postopku odpiranja vlog neod-
prte vrnjene vlagateljem.

6. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo javno.

Javno odpiranje vlog bo v torek, 20. 1. 2015 ob 8. uri 
na sedežu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljub ljana, sejna soba št. 231, 
II. nadstropje.

Prisotni predstavniki vlagateljev morajo pred začet-
kom javnega odpiranja vlog komisiji za odpiranje vlog 
izročiti pisna pooblastila za zastopanje na javnem od-
piranju vlog, podpisana in žigosana s strani odgovorne 
osebe vlagatelja.

Pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju vlog 
je lahko izvirnik, overjena ali neoverjena kopija. Zavod 
si pridržuje pravico, da od predstavnika vlagatelja, ki 
ni predložil pooblastila v izvirniku ali overjene kopije, če 
obstaja dvom o pooblastitvenem razmerju med predstav-
nikom in vlagateljem, zahteva izvirnik oziroma overjeno 
kopijo pooblastila od predstavnika vlagatelja.

Če predstavnik vlagatelja na naroku za odpiranju 
vlog, na izrecno zahtevo komisije za odpiranje vlog, 
ne predloži pooblastila za zastopanje, komisija za odpi-
ranje vlog le-temu ne izroči zapisnika o odpiranju vlog, 
pač pa ga pošlje na sedež vlagatelja.

7. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa 
obveščeni najpozneje v 45 dneh po izteku roka za predlo-
žitev vlog.

8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva 
te objave do izteka roka za predložitev vlog dosegljiva na 
spletni strani http://www/zzzs.si ali pa jo v tem roku zain-
teresirani lahko dvignejo na sedežu Zavoda, Miklošičeva 
cesta 24, Ljub ljana, v pritličju, vložišče, soba št. 51, vsak 
delovni dan Zavoda v času uradnih ur.

9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumen-

tacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko 
potencialni vlagatelj pošlje Zavodu pisni zahtevek za do-
datno pojasnilo najkasneje do 13. 1. 2015.

Potencialni vlagatelj naslovi zahtevek za dodatno 
pojasnilo v pisni obliki na naslov: Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljub-
ljana, s pripisom: »Pojasnila – Javni razpis – Skupinska 
obnovitvena rehabilitacija« ali na elektronski naslov: dar-
ja.kusar@zzzs.si, s pripisom: »Pojasnila – Javni razpis 
– Skupinska obnovitvena rehabilitacija«.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

 Ob-4296/14

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 
20/11 in 100/11 Odl. US), Pravilnika o izvedbi javnega 
razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projek-
tov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Vele-
nje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 23/2011) 
in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov 
in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje, št. 15/2013), objavlja Mestna občina Velenje, 
Titov trg 1, 3320 Velenje

javni razpis
za izbiro kulturnih programov in projektov,  

ki jih bo v letu 2015 sofinancirala  
Mestna občina Velenje

I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih 

programov in projektov, ki jih bodo izvajalci realizirali 
v letu 2015.
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Mestna občina Velenje bo sofinancirala vse oblike 
ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin 
na področju besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizual-
nih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti ter novih 
medijev, na področju založništva in knjižničarstva, kine-
matografije ter na drugih področjih kulture.

Program je kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso 
javni zavodi, jo pa občina financira na primerljiv način 
kot javne zavode (npr. dejavnost kulturnih društev).

Projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev, 
ki jo financira občina, in bo izvedena v letu 2015.

Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega 
razpisa niso:

– programi in projekti prijaviteljev, ki nimajo sede-
ža oziroma stalnega prebivališča v občini; izjeme so le 
pravne in fizične osebe, ki prijavljajo projekte, ki se snov-
no-motivno dotikajo občine in bodo izvedeni v občini;

– programi in projekti, ki se sofinancirajo iz poseb-
nih proračunskih postavk oziroma ki so že pridobili pro-
računska sredstva občine;

– stroški dela oziroma plač prijaviteljev;
– projekti obnove kulturne dediščine.
Do sofinanciranja prav tako niso upravičeni projekti, 

ki so bili v preteklem letu izbrani v postopku javnega raz-
pisa, prijavitelji pa projekta iz neupravičenega razloga 
niso realizirali.

II. Razpisna področja:
A – Kulturni programi
Na razpisno področje A se lahko prijavijo društva, 

ki s svojim programom izkazujejo kakovost in izvirnost, 
imajo sedež v občini in so včlanjena v Zvezo kulturnih 
društev Šaleške doline.

B – Kulturni projekti
Na razpisno področje B se lahko prijavijo:
– pravne osebe, ki imajo sedež v občini (razen jav-

ni zavodi in ustanove s področja kulture, ki jih financira 
občina);

– fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v občini 
in ustvarjajo v občini;

– posamezniki, ki imajo status samostojnega 
ustvarjalca na področju kulture, imajo stalno prebivali-
šče v občini in ustvarjajo v občini;

– društva, ki imajo sedež v občini (društva, ki so 
včlanjena v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline, se 
lahko prijavijo le s projektom, ki ne sodi v njihovo redno 
dejavnost).

Na razpisno področje B se lahko prijavijo tudi prav-
ne in fizične osebe ter posamezniki, ki imajo status 
samostojnega ustvarjalca na področju kulture, ki nimajo 
stalnega prebivališča v občini, če prijavljajo projekt, ki 
se snovno-motivno dotika občine in bo izveden v občini.

C – Kulturni projekti s področja založništva (tiskane 
izdaje)

Na razpisno področje C se lahko prijavijo:
– pravne osebe, ki imajo sedež v občini (razen jav-

ni zavodi in ustanove s področja kulture, ki jih financira 
občina);

– fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v občini 
in ustvarjajo v občini;

– posamezniki, ki imajo status samostojnega 
ustvarjalca na področju kulture, imajo stalno prebivali-
šče v občini in ustvarjajo v občini;

– društva, ki imajo sedež v občini (društva, ki so 
včlanjena v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline, se 
lahko prijavijo le s projektom, ki ne sodi v njihovo redno 
dejavnost).

Na razpisno področje C se lahko prijavijo tudi prav-
ne in fizične osebe ter posamezniki, ki imajo status 
samostojnega ustvarjalca na področju kulture, ki nimajo 

stalnega prebivališča v občini, če prijavljajo projekt, ki 
se snovno-motivno dotika občine in bo izveden v občini.

D – Delovanje zveze kulturnih društev
Na razpisno področje D se lahko prijavijo zveze 

kulturnih društev s sedežem v Mestni občini Velenje.
III. Razpisni rok: razpis se prične 31. decembra 

2014 in se zaključi 2. februarja 2015.
IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav
Prijava mora zajemati:
A) za razpisno področje A:
a. izpolnjen prijavni obrazec,
b. program dela za leto 2015,
c. podpisan vzorec pogodbe.
B) za razpisno področje B:
a. izpolnjen prijavni obrazec,
b. podpisan vzorec pogodbe.
C) za razpisno področje C:
a. izpolnjen prijavni obrazec,
b. podpisan vzorec pogodbe,
c. vpogled v 10 % končanega besedila in eno stro-

kovno-referenčno recenzijo (priporočilo) za delo, ki kan-
didira za sofinanciranje.

D) za razpisno področje D:
a. izpolnjen prijavni obrazec,
b. program dela za leto 2015,
c. podpisan vzorec pogodbe.
 
Prijavitelji morajo prijave oddati do 2. februarja 2015 

(velja datum poštnega žiga) na naslov: Mestna občina 
Velenje – sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje.

Prijave morajo biti poslane v zaprtih kuvertah in 
opremljene z oznako:

»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – kulturni pro-
grami 2015« oziroma

»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – kulturni pro-
jekti 2015« oziroma

»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – kulturni pro-
jekti s področja založništva 2015« oziroma

»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – delovanje 
zveze kulturnih društev 2015«.

Na kuverti mora prijavitelj zapisati svoj naslov ozi-
roma sedež.

Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja 
le do preteka razpisnega roka na način, kot velja za po-
šiljanje vlog, in sicer v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne 
odpiraj – dopolnilna vloga za prijavo na javni razpis – 
kulturni programi 2015« oziroma

»Ne odpiraj – dopolnilna vloga za prijavo na javni 
razpis – kulturni projekti 2015« oziroma

»Ne odpiraj – dopolnilna vloga za prijavo na javni 
razpis – kulturni projekti s področja založništva 2015« 
oziroma

»Ne odpiraj – dopolnilna vloga za prijavo na javni 
razpis – delovanje zveze kulturnih društev 2015«.

Dopolnjevanje oziroma spreminjanje vlog po prete-
ku razpisnega roka ne bo več možno.

Prijavitelj lahko na razpisno področje A prijavi letni 
program dela, na razpisno področje B en kulturni projekt 
in na razpisno področje C en projekt s področja založni-
štva. Na razpisno področje D se lahko prijavijo le zveze 
kulturnih društev s programom letnega delovanja.

Za vsako razpisno področje mora prijavitelj oddati 
samostojno vlogo.

Kolikor prijavitelj na posamezno razpisno področje 
odda več vlog, se obravnava tista vloga, ki bo prispela 
prva, vse naslednje vloge pa bodo zavržene. V prime-
ru, da je na posamezno razpisno področje oddanih več 
vlog istočasno, bodo zavržene vse vloge, razen če gre 
za dopolnitve vlog, kar mora biti označeno na ovojnici.
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Kolikor bo prijavitelj v eni ovojnici poslal več projek-
tov, bodo vloge zavržene. Za isti projekt na razpis lahko 
poda vlogo le en prijavitelj, kolikor bo prijaviteljev za en 
projekt več, bodo vse vloge vseh prijaviteljev zavržene.

Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih prijavnih 
obrazcih Mestne občine Velenje, ki ne bodo ustrezale raz-
pisnim pogojem, ki ne bodo oddane pravočasno in ki jih 
ne bodo podale upravičene osebe, ne bodo obravnavane.

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

Mestna občina Velenje lahko v primeru naknadne 
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev, kriterijev ali meril 
in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa ali 
projekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene 
pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugoto-
vitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 
2015, razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že iz-
plačanih sredstev pa zahteva vračilo sredstev z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev 
do dneva vračila.

V. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo komisija za 
odpiranje vlog opravila 5. februarja 2015 ob 9. uri, v sejni 
sobi Urada za družbene dejavnosti, 4. nadstropje Me-
stne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje. Odpiranju prijav 
sme prisostvovati vsak, ki kandidira na razpisu.

VI. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav: 
strokovna komisija bo za ocenjevanje prijav uporabila 
naslednja merila:

A) za razpisno področje A (kulturni programi):
Programi društev bodo ovrednoteni v skladu z uvr-

stitvijo v kakovostne skupine, ki so opredeljene v merilih 
za ocenjevanje (70 %), in na osnovi posebnih kriterijev 
(30 %):

a. pestrost in dodelanost programa,
b. ustreznost finančne konstrukcije,
c. število sodelovanj na javnih prireditvah v prete-

klem letu,
d. vključevanje v prireditve MOV v zadnjih dveh letih 

(proslave, kulturni dogodki),
e. organizacija izobraževanj za člane društva v pre-

teklem letu,
f. uspešna prijava na državne ali evropske razpise
g. število sekcij v društvu.
Na osnovi dodatnih kriterijev bodo lahko društva 

pridobila še dodatne točke za:
A) vrhunske dosežke,
B) obletnice delovanja,
C) izdelavo oziroma ažuriranje spletne strani,
D) število aktivnih članov s plačano članarino.
B) za razpisno področje B (kulturni projekti):
a. izvirna zasnova, ustvarjalnost v pristopu in iz-

vedbi, tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve 
projekta, vključenost projekta v Pikin Festival ali Poletne 
kulturne prireditve,

b. reference prijavitelja,
c. predvidena dostopnost projekta,
d. finančna konstrukcija projekta,
e. pomen projekta za širši kulturni prostor (presega-

nje lokalnih okvirjev),
f. uspešna prijava na državne ali evropske razpise 

v preteklem letu.
C) za razpisno področje C (kulturni projekti s podro-

čja založništva):
a. literarno-umetniška ali znanstveno-strokovna ali 

domoznanska vrednost projekta,
b. predviden doseg projekta,

c. finančna konstrukcija projekta,
d. pomen projekta za širši kulturni prostor,
e. uspešna prijava na državne ali evropske razpise 

v preteklem letu.
D) za razpisno področje D (delovanje zveze kultur-

nih društev):
a. pestrost in dodelanost programa,
b. izvedba oziroma soorganizacija projektov v pre-

teklem letu,
c. število kulturnih društev, včlanjenih v zvezo kul-

turnih društev,
d. čas delovanja zveze kulturnih društev,
e. uspešna prijava na državne ali evropske razpise 

v preteklem letu.
VII. Okvirna višina razpisanih sredstev
Za izvedbo javnega razpisa so v proračunu zagoto-

vljena sredstva v višini:
– za razpisno področje A: 30.000 €,
– za razpisno področje B: 29.500 €,
– za razpisno področje C: 4.400 €,
– za razpisno področje D: 4.845 €.
VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: do-

deljena proračunska sredstva za izbrane programe ali 
projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 
2015. Mestna občina Velenje bo z izbranim prijaviteljem 
sklenila pogodbo o sofinanciranju programa ali projekta 
v letu 2015.

IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni najkasneje v dveh mesecih od zaključka 
odpiranja vlog.

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

Razpisna dokumentacija zajema:
– Besedilo razpisa
– Prijavni obrazec A – kulturni programi
– Prijavni obrazec B – kulturni projekti
– Prijavni obrazec C – kulturni projekti s področja 

založništva (tiskane izdaje)
– Prijavni obrazec D – delovanje zveze kulturnih 

društev
– Vzorec pogodbe za kulturne programe
– Vzorec pogodbe za kulturne projekte / projekte 

s področja založništva (tiskane izdaje)
– Vzorec pogodbe za delovanje zveze kulturnih 

društev
– Vzorec avtorske pogodbe za fizične osebe
– Pravilnik o izvedbi javnega razpisa za izbiro kul-

turnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz pro-
računa Mestne občine Velenje

– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov 
in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne 
občine Velenje

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javne-
ga razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na sple-
tni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si 
(priložnosti/razpisi) ali pa jo v tem roku zainteresirani 
dvignejo vsak delovni dan na naslovu: Mestna obči-
na Velenje – sprejemna pisarna (kletni prostori, soba 
št. 10), Titov trg 1, 3320 Velenje.

XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse 
dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zaintere-
sirani po telefonu vsak delovni dan, na tel. 03/896-16-78 
(Darja Plaznik) ali po elektronski pošti: darja.pla-
znik@velenje.si.

Mestna občina Velenje
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Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, na 
podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14), 30. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 
24/13 in 10/14), 34. člena Statuta Občine Litija (Uradni 
list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) in sprejetega 
Letnega načrta razpolaganja z občinskim nepremičnim 
premoženjem za leto 2014, objavlja

javno dražbo za prodajo
nepremičnega premoženja Občine Litija

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Obči-
na Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, tel. 01/896-34-24, 
faks 01/896-34-60, e-mail: obcina.litija@litija.si.

2. Opis predmeta prodaje je:
a) Posamezni del stavbe z ID znakom 1844-1-9 do 

1/1, po dejanski rabi enosobno stanovanje z uporabno 
površino 33,40 m2 (oziroma z 37,20 m2 neto tlorisne po-
vršine stavbe) v tretjem nadstropju oziroma v četrti etaži 
leta 1982 zgrajene večstanovanjske stavbe, na naslo-
vu Gabrovka 61, 1274 Gabrovka, stoječe na stavbišču 
s parc. št. 943/2, k.o. 1844 Vodice, v izmeri 358 m2. 
Stanovanju pripada še klet, v izmeri 3,7 m2. Skupaj s sta-
novanjem kupec pridobi solastninsko pravico tudi na splo-
šnih skupnih delih in napravah stavbe. Trenutno je uskla-
ditev zemljiško knjižnega stanja z dejanskim, na podlagi 
katere se bo na predmetnem posameznem delu stavbe 
kot zemljiško knjižni lastnik vpisala Občina Litija, še v teku.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
4. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod a) je 

izklicna cena 23.750,50 EUR brez vključenega DDV-ja 
oziroma 2 % davka na promet nepremičnin, dražitelji lah-
ko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar 
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne 
vsebuje DDV–ja oziroma 2 % davka na promet nepre-
mičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec 
oziroma ga kupec plača poleg kupnine.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino za nepremičnine pod a) iz 2. točke besedi-

la te javne dražbe poravna kupec na transakcijski račun 
Občine Litija, št. 01260-0100002491, v osmih dneh od 
dneva sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne ku-
pnine v določenem roku, je bistvena sestavina pravnega 
posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in 
v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto, 
prodajalec pa zadrži plačano varščino. Kupec lastninske 
pravice na nepremičnini ne pridobi pred plačilom celotne 
kupnine in stroškov, povezanih s pravnim poslom.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 16. 1. 2015, v ve-

liki sejni sobi Občine Litija – 1. nadstropje, Jerebova 
ulica 14, 1270 Litija, z začetkom ob 14. uri. Ponudniki 
morajo osebno ali po pošti na Občino Litija, Jerebova 
ulica 14, 1270 Litija, posredovati prijavo za udeležbo 
na dražbi. Prijava za udeležbo mora prispeti v vložišče 
Občine Litija najkasneje do 16. 1. 2015 do 12. ure (pre-
jemna teorija).

7. Višina varščine
Interesenti so dolžni najkasneje do 16. 1. 2015 do 

11. ure vplačati varščino v višini 10 % izklicne cene na 
transakcijski račun Občine Litija, št. 01260-0100002491, 
s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo za nepre-
mičnino pod a)«.

Najugodnejšemu dražitelju bo varščina brezobre-
stno všteta v kupnino. Ostalim dražiteljem, ki ne bodo 
uspeli na dražbi, bo varščina brezobrestno vrnjena 
v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.

V primeru, da interesent plača varščino za nepre-
mičnino, ki je predmet razpisa javne dražbe in se javne 
dražbe ne udeleži, se varščina ne povrne.

8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled pred-
metov: vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom pre-
moženja lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Ob-
čini Litija na tel. 01/896-34-34 ali na e-naslovu: mati-
ja.habe@litija.si.

9. Opozorilo: vodja dražbe oziroma strokovna ko-
misija, ki vodi postopek te dražbe, lahko s soglasjem 
župana Občine Litija ustavi postopek prodaje za nepre-
mičnine, ki so predmet te javne dražbe, vse do skleni-
tve pogodbe, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane 
stroške za prevzem razpisne dokumentacije.

10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične 

osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije 
lahko postanejo lastniki premoženja ter se pravočasno 
prijavijo, tako da:

– plačajo varščino in predložijo dokazilo o plačilu,
– predložijo izpisek iz sodnega registra, ki ne sme 

biti starejši od 30 dni (AJPES) – za pravne osebe ali 
fotokopijo osebnega dokumenta – za fizične osebe (fo-
tokopija osebnega dokumenta za fizične osebe mora biti 
overjena pri upravni enoti ali pri notarju),

– predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih 
niso imeli blokiranega TRR – velja za pravne osebe in 
s.p.,

– predložijo davčno številko za fizične osebe (davč-
na številka mora biti predložena v originalu oziroma 
overjena kopija pri upravni enoti ali pri notarju) ali iden-
tifikacijsko številko za DDV za pravne osebe,

– predložijo pooblastilo za sodelovanje na javni 
dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,

– predložijo številko transakcijskega računa in ime 
banke za primer vračila varščine.

Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in 
pravočasne prijave. Interesenti, ki ne bodo predložili 
vseh dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila 
dražbo, izločeni iz postopka pred pričetkom dražbe. 
Organizator si pridržuje pravico, da šteje prijavo, ki ne 
bo vsebovala vseh zahtevanih dokazil, za pravilno in 
popolno, v primeru da bo lahko potrebne podatke, ki bi 
jih interesenti sicer morali izkazati s predložitvijo zahte-
vanih prilog, preveril in pridobil v uradnih evidencah ali 
v primeru, ko bo presodil, da je dokazilo kljub temu, da 
ni predloženo v originalu oziroma ni overjeno s strani 
notarja/upravne enote, istovetno in zadostuje za izvedbo 
postopka te javne dražbe.

11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– dražbo bo vodila komisija, imenovana s strani 

župana,

Javne dražbe
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– draži lahko tisti, ki se je pravočasno, to je do 
vključno 16. 1. 2015 do 12. ure, prijavil na dražbo 
ter predložil dokazila navedena pod 10. točko,

– pooblaščenec dražitelja mora predložiti poobla-
stilo,

– dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni po-
dana višja ponudba,

– na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
– če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno 

ceno, je premoženje prodano za izklicno ceno,
– če sta dva ali več dražiteljev, ki ne dražijo izklicne 

cene, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene,
– dražitelj, ki ni dvignil cene, ne more sprejeti cene, 

ki jo je ponudil drug dražitelj, temveč je dolžan v primeru, 
da želi z dražbo nadaljevati, ponuditi višjo ceno,

– če dražitelj, ki se je pravočasno prijavil na dražbo 
ter predložil dokazila, navedena pod 10. točko, odstopi 
od dražbe, varščina zapade v korist občine,

– izklicna vrednost stvarnega premoženja oziroma 
vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden od 
udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred 
tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je 
bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, vodja 
javne dražbe ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil pred-
met javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu 
pogodbe,

– ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče 
podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne draž-
be (morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe),

– javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overi-
tve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) kakor tudi 
DDV/2 % davek na promet nepremičnin plača kupec.

Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – ku-
pljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih 
pogodb ne bodo upoštevane.

Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba 
najkasneje v 15 dneh po končani dražbi oziroma po 
poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dra-
žitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko 
ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne 
več kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če naj-
ugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem 
roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.

Občina Litija
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 Ob-4279/14

Na podlagi 59. člena Družbene pogodbe JP Komu-
nala Novo mesto, Nadzorni svet družbe Komunala Novo 
mesto, d.o.o., Podbevškova ul. 12, 8000 Novo mesto, 
razpisuje prosto delovno mesto

direktorja Komunale Novo mesto d.o.o.
za dobo 4 let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidat za direktorja mora poleg splošnih pogojev 

določenih z zakonom izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno ali najmanj visoko strokovno 

izobrazbo,
– da ima najmanj 7 let delovnih izkušenj, od tega 

najmanj 5 let na vodstvenih in vodilnih delovnih me stih,
– da je gospodarsko razgledan in kreativen.
Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj 

navedenih pogojev k prijavi priložiti še:
1. dokazilo o državljanstvu RS,
2. življenjepis,
3. program oziroma vizijo razvoja javnega podjetja 

za 4-letno mandatno obdobje,
4. izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena 

Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, 
št. 65/09 – UPB3, 83/09, 33/11, 91/11, 100/11, 32/12), da:

– ni že član drugega organa vodenja ali nadzora 
te družbe;

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega de-
janja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in so-
cialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, 
zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne 
sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od prav-
nomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora;

– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opra-
vljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved;

– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, 
nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomoč-
no obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu 
z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje pod-
jetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po 
pravnomočnosti sodbe;

5. izjavo, da za namen tega postopka, organu, ki 
objavlja javni razpis, dovoljuje pridobitev podatkov iz 
druge, tretje in četrte alinee 4. točke iz uradnih evidenc.

Izpolnjevanje pogojev kandidatov in izbira kandida-
ta se bo presojala na podlagi predloženih dokazil in na 
podlagi razgovora s kandidati, na katerega bodo vabljeni 
le tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil 
izkazali, da izpolnjujejo pogoje tega razpisa.

Kandidati pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili 
o izpolnjevanju pogojev in zahtevane priloge iz 1., 2., 
3., 4. in 5. točke priporočeno v zaprti ovojnici na naslov: 
Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ul. 12, Novo 
mesto, s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis za direktor-
ja«. Rok za prijavo je 21 dni in prične teči naslednji dan 
po objavi razpisa.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakoni-
tem roku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške.

Nadzorni svet Komunale Novo mesto, d.o.o.

Razpisi delovnih mest
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 Ob-4267/14

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS 
d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin 
na podlagi sklepa o prodaji z dne 23. 12. 2014 objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS 
d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje.

II. Opis predmeta prodaje:
1. Stanovanjska enota št. 18 v stavbi 606, k.o. 

1115 – Slovenske Konjice: garsonjera v 3. nadstropju 
s kletno shrambo v večstanovanjskem objektu na na-
slovu Slomškova 5 a, Slovenske Konjice; zemljiško-
knjižni podatki – ID znak: 1115-606-18; ID nepremičnine: 
ID 5514328; katastrski podatki – neto tlorisna površi-
na 26,4 m2; izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne 
prodaje je 17.080,00 EUR.

V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepremič-
nin ni vključen 2 % davek na promet nepremičnin ozi-
roma 9,5 % DDV. Davek in stroški prenosa lastništva 
bremenijo kupca.

III. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna ku-
pnino v roku 8 dni od prejema obvestila prodajalca, da 
je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 
8 dni, je bistvena sestavina pogodbe.

IV. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je 
pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.

V. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne 

osebe.
b) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka, ki 

velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10 % 
od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na transak-
cijski račun prodajalca št. 06000-0112292446, odprt pri 
Banki Celje, z obvezno navedbo namena nakazila: var-
ščina, sklic na številko 231-030.

Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. 
Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnje-
na v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega 
ponudnika.

c) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalne-

ga prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke 
o zastopnikih podjetja,

– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– Višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme biti 

nižja od izhodiščne cene,
– Davčno številko, matično številko (za pravne ose-

be) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in 
telefonsko številko.

– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo 

osebne izkaznice ali potnega lista ter potrdilo o drža-
vljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu 
druge države članice Evropske unije, ostali pa še doka-
zila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko lastninsko 
pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobi-
jo tuji državljani, kot jih določa zakon ali mednarodna 
pogodba.

2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek 
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti sta-
rejši od treh mesecev.

3. Kolikor v postopku fizična ali pravna oseba sode-
luje po pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno poobla-
stilo, overjeno pri notarju.

4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s prilože-
no navedbo celotne številke računa za primer vračila 
varščine.

5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina 
razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.

VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela 

najkasneje do 23. 1. 2015 do 12. ure na naslov: Družba 
za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izposta-
va v Ljub ljani, Dunajska 7, 1000 Ljub ljana, pod oznako 
»Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«. 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov 
pošiljatelja.

Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec 
ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo 
v roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo po-
nudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.

Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe 
pisno obveščeni.

VI. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena 
cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjeva-
le zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne 
prodajne cene.

VII. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-ku-

pljeno«;
– Nepremičnine so pod posamezno zaporedno šte-

vilko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če 
je podana za posamezen sklop v celoti;

– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo skle-
njena, kolikor morebitni zakoniti predkupni upravičenec 
ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod enaki-
mi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji;

– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponu-
dnikom, je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli 
ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe;

– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s proda-
jalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 
15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem 
roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist pro-
dajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe;

– Predlog za ureditev zemljiško knjižnega stanja po 
sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec;

– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 
120 dni od roka za oddajo ponudbe.

VIII. Dodatne informacije dobijo zainteresirani 
ponudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si ali po 
tel. 01/300-98-82 ali 01/300-98-85.

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,  
DARS d.d.

Št. 013-16/2010/96 Ob-4276/14

Na podlagi prvega odstavka 51.j člena Zakona 
o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno 

Druge objave
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prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
109/12, 85/14) svet Nacionalne agencije Republike Slo-
venije za kakovost v visokem šolstvu objavlja

javni poziv
kandidatom za namestnike članov pritožbene 

komisije pri Nacionalni agenciji Republike 
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

1. Naziv in sedež organa: Nacionalna agencija Re-
publike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Slo-
venska cesta 9, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet javnega poziva: predmet javnega po-
ziva je zbiranje prijav za namestnike članov pritožbene 
komisije.

3. Pogoji
Za namestnika člana pritožbene komisije in njego-

vega namestnika je lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem 

programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja vi-
soko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobraz-
be, pridobljene po študijskih programih druge stopnje,

– ima opravljen pravniški državni izpit,
– ima vsaj deset let delovnih izkušenj, od tega vsaj 

pet let na sodišču.
4. Mandat namestnikov članov pritožbene komisije: 

mandat namestnikov članov pritožbene komisije traja 
štiri leta. Posamezni namestnik je lahko ponovno ime-
novan, toda le največ dvakrat zaporedoma.

5. Pristojnost pritožbene komisije
Pritožbena komisija odloča o:
– pritožbah zoper odločitve sveta agencije v po-

stopkih akreditacij visokošolskih zavodov in študijskih 
programov,

– pritožbah zoper odločitve sveta agencije o izdaji 
soglasij k preoblikovanju visokošolskih zavodov in spre-
membam študijskih programov ter

– pritožbah zoper odločitve sveta agencije o izdaji 
soglasij k pogodbam za izvajanje visokošolskega tran-
snacionalnega izobraževanja.

6. Vsebina prijave
Prijava kandidata mora vsebovati:
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede 

zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna sto-
pnja izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila 
izobrazba pridobljena,

– izjavo kandidata o opravljenem pravniškem dr-
žavnem izpitu z navedbo leta opravljanja izpita,

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno iz-
polnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.

7. Rok in naslov za vlaganje prijav
Kandidati pošljejo prijavo v zapri ovojnici z označ-

bo »za javni poziv kandidatom za namestnike članov 
pritožbene komisije« na naslov: Nacionalna agencija 
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, 
Slovenska cesta 9, 1000 Ljub ljana do 16. 2. 2015. Kot 
pravočasne se štejejo prijave, oddane priporočeno po 
pošti iz Slovenije do 16. 2. 2015.

Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki na 
naslov: info@nakvis.si, pri čemer veljavnost prijave ni 
pogojena z elektronskim podpisom.

Če kandidat posreduje prijavo v elektronski obliki, 
se šteje, dokler ne sporoči drugače, da želi vročanje in 
obveščanje v elektronski obliki.

8. Merila izbire
Pri izbiri kandidatov bodo upoštevana naslednja 

merila:
1. izkušnje:
– izkušnje na področju visokega šolstva (sode-

lovanje pri pripravi oziroma tolmačenju predpisov s po-
dročja visokega šolstva, ipd.),

– delovne izkušnje in kakovost delovnih izkušenj 
s področja vodenja in odločanja v pritožbenih postopkih,

– izkušnje z opravljanjem podobnih del;
2. znanje:
– poznavanje problematike področja (delovanje 

Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost 
v visokem šolstvu, postopek akreditacije študijskih pro-
gramov, ipd.),

– poznavanje pravne ureditve področja (pozna-
vanje visokošolske zakonodaje in predpisov o delovanju 
Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost 
v visokem šolstvu),

– strokovna uveljavljenost na področju.
Merila izbire in metode ugotavljanja usposobljenosti 

kandidatov so objavljena na spletnih straneh agencije 
(www.nakvis.si).

9. Dodatne informacije: dodatne informacije o jav-
nem pozivu posreduje strokovna delavka agencije Bar-
bara Zupančič Kočar, e-pošta: barbara.zupancick-
ocar@nakvis.si, tel. 01/400-57-76.

10. Obvestilo o imenovanju: kandidati bodo obve-
ščeni le v primeru imenovanja, ne pa tudi v primeru ne-
uvrstitve v nadaljnji postopek in neimenovanja.

Nacionalna agencija Republike Slovenije  
za kakovost v visokem šolstvu

 Ob-4277/14

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, 
objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 
Brežice.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb
2.1 Nepremičnina s parcelno št. 326/0, k.o. 1308 

– Velika Dolina, stavbno zemljišče površine 2334 m2; 
izhodiščna cena 44.346,00 EUR.

2.2 Nepremičnina s parcelno št. 353/3, k.o. 1308 
– Velika Dolina, kmetijsko zemljišče površine 1001 m2; 
izhodiščna cena 16.016,00 EUR.

2.3 Nepremičnina s parcelno št. 319/3, k.o. 1308 
– Velika Dolina, kmetijsko zemljišče površine 2000 m2; 
izhodiščna cena 32.000,00 EUR.

2.4 Nepremičnina s parcelno št. 319/4, k.o. 1308 
– Velika Dolina, kmetijsko zemljišče površine 2045 m2; 
izhodiščna cena 32.720,00 EUR.

2.5 Nepremičnina s parcelno št. 319/1, k.o. 1309 – 
Velika Dolina, kmetijsko zemljišče površine 13534 m2; 
izhodiščna cena 216.688,00 EUR.

2.6 Nepremičnina s parcelno št. 318/19, k.o. 1308 
– Velika Dolina, kmetijsko zemljišče površine 1451 m2; 
izhodiščna cena 23.216,00 EUR.

2.7 Nepremičnina s parcelno št. 318/10, k.o. 1308 
– Velika Dolina, kmetijsko zemljišče površine 922 m2; 
izhodiščna cena 14.752,00 EUR.

V izhodiščno vrednost ni vključen 22 % DDV, ki se 
prišteje k prodajni ceni in ga kupec plača po izstavlje-
nem računu. DDV oziroma davek na promet nepre-
mičnin in stroški notarske overitve ter vknjižbe prepisa 
lastništva v zemljiško knjigo bremenijo kupca.

3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno 

– kupljeno«.
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3.2 Navedene nepremičnine so po namenski rabi 
pretežno kmetijska zemljišča, zato se bodo prodale po 
postopku, kot ga zato predvideva Zakon o kmetijskih 
zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno 
besedilo in 58/12). Objava ponudbe za prodajo kmetij-
skih zemljišč bo izvršena najkasneje naslednji dan po 
objavi javnega zbiranja ponudb (v nadaljevanju razpis) 
v Uradnem listu RS. Ponudnik za nakup nepremičnin 
v okviru tega razpisa mora torej sodelovati tudi v postop-
ku za nakup kmetijskih zemljišč. V okviru tega razpisa je 
lahko izbran le ponudnik, ki bo izbran tudi v postopku za 
nakup kmetijskih zemljišč. Najugodnejši ponudnik nima 
do prodajalca nobenih pravic in obveznosti zaradi ne-
zmožnosti sklenitve pogodbe za nakup nepremičnin, če 
je bila pri tem upoštevana predkupna pravica v skladu 
z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih.

3.3 Ponudniki so vezani na dano ponudbo do 1. 4. 
2015.

4. Pogoji za udeležbo pri prodaji na podlagi javne 
ponudbe

Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in prav-
ne osebe ter samostojni podjetniki, ki resnost svoje 
ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini najmanj 
10 % ponujene cene za nepremičnino in podajo pisno 
ponudbo.

4.1 Varščina se plača na račun Občine Brežice št.: 
01209-0100008385, z navedbo »Varščina za nakup ze-
mljišč; Mokrice: ______ (prepišite iz druge točke – pred-
met npr. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,…)«. Vplačana varščina se 
izbranemu najugodnejšemu ponudniku – kupcu všteje 
v kupnino.

4.2 Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in 
njegov točen naslov s telefonsko številko, navedbo ne-
premičnine za katero daje ponudbo in ponujeno kupnino.

4.3 Ponudniki morajo ponudbi priložiti še:
– originalno potrdilo o vplačani varščini in priloženo 

številko računa (št. banke in št. računa) za primer vra-
čila varščine,

– originalno potrdilo pristojnega davčnega urada 
o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot 
pravno osebo ali s.p. (tuj državljan mora priložiti potrdi-
lo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne 
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske 
državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa 
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane 
davke in prispevke) pridobljeno po objavi predmetnega 
razpisa.

4.4 Ponudbe tistih ponudnikov, ki na dan odpiranja 
ponudb ne bodo imeli poravnanih vseh obveznosti do 
prodajalke in obveznosti v zvezi s plačili prispevkov 
za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v višini 
50 EUR ali več, ne bodo upoštevane.

5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
5.1 Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele 

v zaprtih ovojnicah na naslov Občina Brežice, Cesta 
prvih borcev 18, 8250 Brežice do 27. 1. 2015 do 10. ure 

s pripisom na sprednji strani »7113-21/2014; Ponudba 
za nakup nepremičnin zap. št. ____ (prepišite iz druge 
točke – npr. 2.1, 2.2 …) – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani se 
mora označiti polni naslov pošiljatelja ponudbe.

5.2 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upo-
števane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne 
in navedene pogoje.

5.3 Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upo-
števane.

5.4 Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je 
najvišja ponujena cena. Izbran bo ponudnik, ki bo po-
nudil najvišjo ceno.

5.5 V primeru, da pristojna komisija oceni, da zgolj 
na osnovi opredeljenega kriterija izmed zavezujočih po-
nudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali 
da je mogoče doseči ugodnejše pogoje prodaje, lahko 
opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri 
čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih po-
nudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

5.6 Komisija lahko s soglasjem župana začeti po-
stopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, pri 
čemer se ponudnikom povrne vplačana varščina brez 
obresti, uspeli ponudnik pa nima pravice do odškodnine.

5.7 Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

5.8 Ponudniku, ki ni izbran bo varščina brez obresti 
vrnjena v 30 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika.

6. Sklenitev prodajne pogodbe: izbrani ponudnik 
bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po 
opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. V naspro-
tnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in 
ima Občina Brežice pravico zadržati vplačano varščino.

7. Način in rok plačila kupnine
Kupec mora kupnino plačati v 30 dneh od izdaje ra-

čuna na račun Občine Brežice, št. 01209-0100008385. 
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena 
sestavina prodajne pogodbe za predmete prodaje pod 
točko 2. Kar posledično pomeni, da je, kolikor kupnina 
ni plačana v postavljenem roku, pogodba razvezana po 
samem zakonu. Po plačilu celotne kupnine in po porav-
nanih stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last 
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni 
nepremičnini.

8. Drugo
Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja 

ponudb in podatke o nepremičnini lahko interesenti do-
bijo na tel. 07/620-55-42 (Valerija Uršič) ali e-pošti: ob-
cina.brezice@brezice.si. Ogled nepremičnin je možen 
po predhodnem dogovoru.

Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 2. 2015 ob 
12. uri na naslovu organizatorja, Občina Brežice, Cesta 
prvih borcev 18, 8250 Brežice. K odpiranju lahko pristo-
pijo ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci, ki se pred 
odpiranjem izkažejo s pooblastilom.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na 
spletni strani Občine Brežice, www.brezice.si.

Občina Brežice
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Št. 2153-53/2006/9 Ob-4299/14

Politična stranka Mladi za Izolo, s kratico imena 
MZI in s sedežem v Izoli, Plenčičeva ulica 3 ter z ma-
tično številko 1030086000, se izbriše iz registra politič-
nih strank.

Št. 2153-26/2006/12 Ob-4300/14

Politična stranka Istrski demokratski zbor – Di-
eta Democratica Istriana, s kratico imena IDZ – DDI 
in s sedežem v Kopru, Kettejeva ulica 1 ter z matič-
no številko 1321153000, se izbriše iz registra političnih 
strank.

Št. 2153-35/2006/5 Ob-4304/14

Politična stranka Republikanci Slovenije (ReS), 
s skrajšanim imenom Republikanci in s sedežem v 
Velenju, Šaleška cesta 19a ter z matično številko 
5603811000, se izbriše iz registra političnih strank.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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 Ob-4297/14

Izdajatelj medijev: GLOSS SLOVENIJA, GLOSS 
HRVAŠKA, GLOSS EKSPRES, G): Image manage-
ment d.o.o., Jamova 19, 1000 Ljub ljana.

Lastnik: Veronika Hegeduš, Jamova 19, 1000 Ljub-
ljana (100 % lastniški delež).

Objave po Zakonu o medijih
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 Ob-4280/14

V skladu z 10. členom Zakona o gospodarskih 
zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06, s spremembami in 
dopolnitvami) Primož Markovc sklicuje

ustanovno skupščino
Razvojno podjetniške zbornice,

ki bo v ponedeljek, 5. 1. 2015 ob 18. uri, v pro-
storih podjetja Vizaris d.o.o., Doslovče 5b, Žirovnica. 
Ustanovne skupščine se lahko udeleži vsakdo, ki je 
lahko po ZGZ in predlogom statuta član Zbornice in do 
16. ure dne 5. 1. 2015 prijavi svojo udeležbo na e-mail 
naslov: markovc@gmail.com. Na istem e-mail naslovu 
je možno zahtevati besedilo predloga statuta.

Predsedujoči skupščine: Primož Markovc

Objave po Zakonu  
o gospodarskih zbornicah
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Izvršbe

VL 122634/2014 Os-4186/14

Izvršitelj Franc Pušenjak iz Murske Sobote je dne 
28. 10. 2014 ob 8. uri v izvršilni zadevi upnika Raiffei-
senbank Feldbach-Bad Gleichenberg eGen, Hauptpla-
tz 18, Feldbach, ki ga zastopa odvetnik Daniel Katalinič, 
proti dolžnici Mojci Džemaili, Tomšičeva ulica 3, Lenda-
va, zaradi izterjave 124.783,49 EUR s pp, opravil rubež 
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer 
poslovnega prostora »Kavarna Vienna«, ki se nahaja 
v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta v Lendavi, 
Trg ljudske pravice 12, št. stavbe 1056, k.o. 166 - Len-
dava, v izmeri 140,60 m2, s pripadajočim zemljiščem na 
parc. št. 4394/1, k.o. Lendava (letni vrt).

S to zaznambo izvršbe pridobi upnik zastavno pra-
vico na nepremičnini z učinki tudi proti tistemu, ki pozne-
je pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini. Upnik, 
ki je predlagal izvršbo, pa ni že prej pridobil zastavne 
pravice oziroma zemljiškega dolga, pridobi z zaznambo 
sklepa o izvršbi pravico dobiti poplačilo iz nepremič-
nine pred nekom, ki pridobi pozneje na njej zastavno 
pravico oziroma zemljiški dolg (drugi in tretji odstavek 
170. člena ZIZ).

Okrajno sodišče v Lendavi  
dne 8. 12. 2014

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

I 43/2014 Os-3643/14

Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi 
upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad 
Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljub ljana – 
dostava, zoper dolžnika Borisa Šušnjara, Kamniška 
cesta 11, Domžale, zaradi izterjave 3.245,74 EUR s pri-
padki, dne 2. 10. 2014 sklenilo:

dolžniku Borisu Šušnjari, nekdaj stanujočemu na 
naslovu Ljub ljanska cesta 82, Domžale, sedaj neznane-
ga prebivališča, se v tem postopku postavi začasni za-
stopnik, odvetnik Branko Gajšek, Ljub ljanska cesta 82, 
Domžale, ki bo v tem postopku zastopal dolžnika, vse 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred 
sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, 
ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah  
dne 2. 10. 2014

I 178/2014 Os-3767/14

Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi 
upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad 
RS, Dunajska cesta 21, Ljub ljana - dostava, zoper dol-
žnico Ksenijo Peterka, Ljub ljanska cesta 70, Domžale, 
zaradi izterjave 1.810,75 EUR s pripadki, dne 17. 10. 
2014 sklenilo:

dolžnici Kseniji Peterka, nekdaj stanujoči na naslo-
vu Cesta Toneta Tomšiča 19a, Jesenice ter Ljub ljanska 
cesta 70, Domžale, sedaj neznanega prebivališča, se 
v tem postopku postavi začasna zastopnica, odvetnica 
Veronika Ermenc, Ljub ljanska cesta 106, Domžale, ki bo 
v tem postopku zastopala dolžnico, vse dokler dolžnica 
ali njena pooblaščenka ne nastopita pred sodiščem ozi-
roma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči 
sodišču, da je dolžnici postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah  
dne 17. 10. 2014

P 2242/2014 Os-4137/14

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višji pravosodni 
svetovalki Nadji Lebar, v pravdni zadevi tožeče stranke 
Leila Cometivos Jarić, Fabianijeva 41, Ljub ljana, ki jo 
zastopa Tomaž Križman, odvetnik v Ljub ljani, zoper 
toženo stranko Jose Luis Cometivos Gonzales, naslov 
neznan, zaradi razveze zakonske zveze, zaupanja mla-
doletnega otroka v varstvo in vzgojo, določitve preživni-
ne in stikov, o postavitvi začasnega zastopnika, dne 27. 
novembra 2014 sklenilo:

za začasno zastopnico tožene stranke se imenuje 
odvetnica Marta Petrovčič, Dunajska cesta 17, Ljub-
ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani  
dne 27. 11. 2014

VL 143379/2014 Os-4166/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika HETA As-
set Resolution, družba za financiranje d.o.o., Dunajska 
cesta 167, Ljub ljana, ki ga zastopa Odvetniška družba 
Ferfolja, Ljubič, Bauk o.p., d.o.o., Slomškova ulica 17, 
Ljub ljana, proti dolžniku Luki Mihelič, Polje Cesta XXII 6, 
Ljub ljana Polje, ki ga zastopa začasni zastopnik odve-
tnik Andrej Parma, Trdinova ulica 5, Ljub ljana – dostava, 
zaradi izterjave 1.173,04 EUR, sklenilo:

dolžniku Luki Mihelič, Polje Cesta XXII 6, Ljub ljana 
Polje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik An-
drej Parma, Trdinova ulica 5, Ljub ljana.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 5. 12. 2014

VL 105502/2014 Os-4193/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Javno 
podjetje Energetika Ljub ljana d.o.o., Verovškova 62, 
Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. Samo Lozej, proti dol-
žniku: Gopal Puri, Hollywood Plaza 610 Nathan Road, 

Objave sodišč
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Hong Kong, ki ga zastopa zak. zast. zač.zast. odv. Did 
Mušinović, Tržaška cesta 2, Ljub ljana -dostava, zaradi 
izterjave 140,62 EUR, sklenilo:

dolžniku Gopal Puri, Hollywood Plaza 610 Nathan 
Road, Hong Kong, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Did Mu-
šinović, Tržaška cesta 2, Ljub ljana.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 12. 11. 2014

VL 121941/2014 Os-4230/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Zavaro-
valnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljub ljana, ki 
ga zastopa Simona Dolinar, Novi trg 8, Novo mesto, pro-
ti dolžniku Jožetu Corel, Mahovnik 41, Kočevje, ki ga za-
stopa zak. zast. odv. Peter Tanko, Gorenjska cesta 15, 
Ribnica, zaradi izterjave 9.634,54 EUR, sklenilo:

dolžniku Jožetu Corel, Mahovnik 41, Kočevje, se 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Peter 
Tanko, Gorenjska c. 15, Ribnica.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 13. 11. 2014

IV P 224/2014 Os-4188/14

Okrožno sodišče v Novem mestu je v pravdni zade-
vi, opr. št. IV P 224/2014 tožene stranke Kristian Štravs, 
Podturn 33, 8350 Dolenjske Toplice, ki ga zastopa Sonny 
Beronja, odvetnik v Ljub ljani in toženo stranko Tatiano 
Štravs, roj. Ostryagina, Podturn 33, 8350 Dolenjske To-
plice, zaradi razveze zakonske zveze, na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postop-
ku, toženi stranki zaradi nezmožnosti vročitve sodnih 
pisanj postavilo začasnega zastopnika, odvetnico Majdo 
Štrasner, Jerebova ulica 4, 8000 Novo mesto.

Začasna zastopnica bo zastopala interese tožene 
stranke v pravdni zadevi vse dotlej, dokler se ne ugotovi 
njegovo prebivališče oziroma dokler tožena stranka ali 
njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.

Okrožno sodišče v Novem mestu  
dne 9. 12. 2014

Oklici dedičem

D 471/2014 Os-3949/14

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-
ščinski postopek po pokojnem Viljemu Vidcu, sinu Jane-
za, rojenemu 7. 6. 1964, državljanu Republike Slovenije, 

samskemu, umrlemu 19. 5. 2014, nazadnje stanujoče-
mu Gosposka ulica 11, Celje.

Zapustnik oporoke ni napravil, bil je samski in ni 
imel potomcev. Kot dediči II. dednega reda pridejo v kon-
kretnem primeru v poštev zapustnikova mati Neža Videc 
in zapustnikovi bratje in sestri, Alojz Videc, Ivan Videc, 
Jožef Videc, Neža Mastnak in Marijana Videc, ki pa so 
se dedovanju po zapustniku odpovedali.

Ker ni drugih dedičev II. dednega reda, pridejo 
v poštev dediči III. dednega reda (zapustničine babice in 
dedi oziroma tete in strici oziroma sestrične in bratranci 
oziroma njihovi potomci). Po podatkih, s katerimi razpo-
laga sodišče, naj bi imel zapustnik še enega živečega 
strica in dve teti, ima pa tudi pokojne tete in strice, ki so 
imeli potomce, vendar podatki o njih (imena in priimki, 
rojstni podatki, naslovi prebivališč ter drugi osebni po-
datki) sodišču niso znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Ura-
dnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo 
priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski 
postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina brez dediča 
in bo zapustničino premoženje v skladu z 9. členom Za-
kona o dedovanju poslala lastnina Republike Slovenije.

Okrajno sodišče v Celju
dne 6. 11. 2014

D 166/2014 Os-4256/14

Justina Cecilija Rožnik, iz Doline, Dolina 142, je dne 
19. 12. 1979 umrla in ni zapustila oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču ali skrbnici 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 209a, Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 18. 12. 2014

D 95/2014 Os-4048/14

Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier, 
v zapuščinski zadevi po dne 26. 2. 2014 umrlem Šte-
fanu Žabkarju, sinu Alojza, roj. 22. 12. 1987, nazadnje 
stanujočem Dobrava pod Rako 4, p. Raka, podaje oklic;

Neznani dediči, dediči tretjega dednega reda po 
pokojnem Štefanu Žabkarju, roj. 22. 12. 1987, stanu-
jočem Dobrava pod Rako 4, p. Raka, katerih podatkov 
sodišče nima, se pozivajo, da v roku 1 leta od objave 
oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, priglasijo svoje pravice 
do zapuščine.

Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Krškem  
dne 20. 11. 2014

II D 558/2013 Os-4142/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapu-
ščinski postopek po pokojni Mariji Lešnjak, rojeni 25. 1. 
1876, umrla 21. 12. 1953, nazadnje stanujoča Planina 2, 
Horjul, ob smrti državljanka FLRJ.
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Sodišče je ugotovilo, da bi kot zakoniti dediči po 
pokojni prišli v poštev tudi potomci po pokojnem zapu-
stniku sinu Jožetu Grbcu, katerih podatki (naslovi, datum 
rojstva) sodišču niso znani.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) navedene dediče ter vse osta-
le, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni 
Mariji Lešnjak poziva, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 19. 11. 2014

D 598/2014 Os-4018/14

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pokojnem Humar Frideriku, pokojnega Ma-
tije, rojenega 9. 7. 1882, neznanega bivališča, ki je bil 
razglašen za mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča 
v Gorici, opr. št. N 51/2013, kot datum smrti pa se je 
štel 10. 7. 1952.

Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-

nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 11. 2014

D 596/2014 Os-4183/14

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pokojni Humar Anni, pokojnega Matije, rojena 
26. 5. 1875, neznanega bivališča, ki je bila razglašena 
za mrtvo s sklepom Okrajnega sodišča v Gorici opr. št. 
N 51/2013, kot datum smrti pa se je štel 27. 5. 1945.

Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-

nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 11. 2014

D 187/2014 Os-4035/14

Pred Okrajnim sodišče v Sevnici teče zapuščinski 
postopek po pok. Ivanu Žvegliču, roj. 11. 6. 1934, naza-
dnje stan. Velenje in umrlemu dne 12. 2. 2013, opr. št. 
D 187/2014.

Zapustnik Ivan Žveglič iz Velenja ni napravil oporo-
ke. Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče 
poziva vse morebitne osebe, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine, da se priglasijo v roku enega leta od obja-
ve tega oklica kot dediči po pok. Ivanu Žvegliču. Po pre-
teku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obrav-
navo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Sevnici  
dne 19. 11. 2014
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Drugo preklicujejo

Beganović David, Šutna 35, Kamnik, študentsko 
izkaznico, št. 31090065, izdala UL – Fakulteta za far-
macijo. gnd-334843

Darjan Hvala – nosilec, Roče 11, Slap ob Idrijci, 
kartico podjetja, št. 2070500004176000. gnz-334846

Hvala Darjan, Roče 11, Slap ob Idrijci, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500037601000, izdajatelj 
Cetis Celje, d.d. gnd-334847

Krivec Darijan, Ob gozdu 4, Maribor, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500029544000, izdajatelj Cetis 
Celje, d.d. gnb-334845

Lampret Luka, Gatina 23A, Grosuplje, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500017479001, izdajatelj Ce-
tis Celje, d.d. gnf-334841

Močnik Peter, Novakova ulica 1, Ljub ljana, študent-
sko izkaznico, št. 19494304, izdala UL - EF. gnc-334844

Odvetniška družba KRB, o.p., d.o.o., Trg republi-
ke 3, 1000 Ljub ljana, odvetniško kartico odv. Simona 
Bračuna, št. 3860-369408, izdajatelj Odvetniška zborni-
ca Slovenije, veljavna do dne 30. 6. 2031. Ob-4298/14.

TIAUROS Novica Petrović s.p., Ravna pot 19, Ljub-
ljana, licenco št. 012256/001, za vozilo MAN, reg. št. LJ 
BT 890. gne-334842
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