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Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) v zvezi
98. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr.,
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in
57/12) objavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti
javni razpis
za sofinanciranje vsebin Centrov za družine
v letu 2015 in 2016
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vsebin
Centrov za družine (v nadaljevanju: vsebine), namenjene različnim oblikam družin. Centri za družine predstavljajo osrednji prostor v lokalnem okolju, namenjeni so
druženju in zagotavljanju potreb različnih oblik družin
v vseh življenjskih obdobjih. Prijavljene vsebine prispevajo k lažjemu usklajevanju poklicnega, družinskega in zasebnega življenja, krepitvi enakih možnosti
žensk in moških ter nudijo informacije in znanja za
kvalitetno življenje posameznic in posameznikov oziroma družin.
II. Obvezne vsebine
Centri za družine morajo zagotavljati:
1. neformalno druženje, ki ni vsebinsko določeno
in predstavlja oporo otrokom, mladostnikom, mladostnicam, posameznikom, posameznicam oziroma vsem
oblikam družin v okviru skupnega preživljanja prostega
časa ter
2. vsaj dve od spodaj zapisanih vsebin namenjene krepitvi pozitivnega starševstva in drugih zapisanih
vsebin:
a) vsebine namenjene krepitvi starševskih kompetenc;
b) vsebine za izboljšanje komunikacije v družini;
c) vsebine za osebnostno rast otrok, mladostnikov
in mladostnic;
d) izvajanje počitniških aktivnosti za otroke, organizirano občasno varstvo otrok;
e) vsebine za ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa različnih skupin otrok in družin;
f) vsebine in dejavnosti namenjene posameznicam
in posameznikom oziroma družinam vseh oblik v specifičnih življenjskih situacijah;
g) vsebine namenjene lažjemu usklajevanju poklicnega, družinskega in zasebnega življenja;
h) vsebine namenjene krepitvi socialne vključenosti
ciljne skupine.

Prostor neformalnega druženja, ki se nanaša na
točko II/1 mora meriti vsaj 70 m2, uporabnikom mora
biti na voljo preko celega koledarskega leta, najmanj 4x
tedensko, minimalno 8 ur na dan.
V okviru vsebin mora biti opravljenih vsaj 648 ur,
vsaj 6 udeležencev na izvedeno vsebino.
Ciljna skupina so otroci, mladostniki, mladostnice, posamezniki, posameznice oziroma različne oblike
družin.
Vseh prijavljenih vsebin ne sme biti več kot 5.
III. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki:
1. a) so registrirane za opravljanje dejavnosti socialnega varstva, in sicer:
SKD 85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje na področju športa in rekreacije;
SKD 85.59 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje;
SKD 85.6 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje;
SKD 88 – Socialno varstvo brez nastanitve;
SKD 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za
prosti čas;
SKD 94. 991 – dejavnosti invalidskih organizacij;
b) so registrirane za opravljanje drugih dejavnosti
in je delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno
v statutu ali drugem temeljnem aktu organizacije;
2. imajo zagotovljene zahtevane ustrezne prostore;
3. ob prijavi zagotavljajo sredstva za izvedbo vsebin
v obdobju do prvega izplačila s strani ministrstva, v višini
najmanj 20 % skupne vrednosti vsebin;
4. vsebine izvajajo na območju Republike Slovenije;
5. imajo izdelan načrt izvajanja vsebin;
6. imajo izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo vsebin iz vseh virov;
7. vodijo evidenco in dokumentacijo o delu z uporabniki in obsegu dela ter jo hranijo skladno s predpisi in
hrambo ter varovanjem osebnih podatkov;
8. imajo izpolnjene vse pogodbene obveznosti iz
preteklih razpisov za sofinanciranje programov v podporo družini in programov socialnega varstva;
9. zagotavljajo brezplačno izvajanje vseh vsebinskih aktivnosti za vključene uporabnike;
10. v prijavi zaprosijo za sofinanciranje vsebin največ v višini 80 % skupne vrednosti vsebin, vendar ne več
kot 30.000,00 EUR oziroma manj kot 15.000,00 EUR.
IV. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
1. Odgovorna oseba, ki je hkrati tudi izvajalec
vsebin, mora imeti najmanj VII. stopnjo izobrazbe (univerzitetni program oziroma specializacija po visokošol-
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skem strokovnem programu pred uvedbo bolonjskega
študija oziroma magisterij stroke, 2. bolonjska stopnja)
družboslovne ali humanistične smeri ter najmanj 3 leta
delovnih izkušenj na področju dela z otroki oziroma
družino.
2. Pri izvedbi vsebin morajo biti vključeni prostovoljci.
3. Prijavitelj ima zagotovljeno sofinanciranje s strani
lokalne skupnosti (v okviru javnih del se šteje kot sofinanciranje le višina sredstev, ki jih sofinancira lokalna
skupnost).
V. V okviru tega razpisa ne bodo sofinancirani:
1. prijavitelji, ki imajo status samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb;
2. prijavitelji katerih ustanovitelj je država (javni
zavodi, občine) in je njihova temeljna dejavnost v celoti
financirana iz javnih sredstev;
3. prijavitelji, s katerimi je bila v preteklih treh letih
sklenjena pogodba o sofinanciranju, vendar je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: ministrstvo) od pogodbe odstopilo iz
kateregakoli razloga;
4. prijavitelji, ki so v letu 2013 in 2014 poravnali vsa
sredstva v okviru postopka poravnave z ministrstvom;
5. prijavitelji, ki dostop do vsebin pogojujejo s članstvom v društvu;
6. prijavitelji, zoper katere je uveden postopek prisilne poravnave oziroma stečajni postopek ali postopek
likvidacije oziroma so prenehali poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe;
7. prijavitelji, ki bodo zaprosili za več kot
30.000,00 EUR oziroma manj kot 15.000,00 EUR;
8. prijavitelji, ki se bodo prijavili v okviru Javnega
razpisa za sofinanciranje programov terapevtskega svetovanja v letu 2015.
VI. Merila za izbor
Vsebine bodo ocenjene skladno s spodaj navedenimi merili ob primerjavi istovrstnih vsebin in ob upoštevanju specifičnosti posameznih vsebin. Vsebine bodo
za posamezno merilo prejele od 0 do največ 6 točk.
Vsebine, ki bodo pri kateremkoli od prvih štirih meril
(merila 1-4) dosegle 0 točk, bodo zavrnjene. Zavrnjene
bodo tudi vsebine, ki od možnih 51 točk ne bodo zbrale
vsaj 30 točk.
Merila:
1. Vsebine imajo postavljene jasne cilje, ki so
v skladu s predmetom javnega razpisa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje delno (3 točke),
– ne izpolnjuje (0 točk).
2. Metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti
v okviru izvedbe vsebin so jasno opredeljena in omogočajo doseganje ciljev:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje delno (3 točke),
– ne izpolnjuje (0 točk).
3. Ciljna skupina uporabnikov vsebin je jasno opredeljena:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje delno (3 točke),
– ne izpolnjuje (0 točk).
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4. Vsebine imajo pregledno, uravnoteženo in jasno
konstrukcijo prihodkov in odhodkov (finančno konstrukcijo so vključeni stroški izvajanja vsebin, razviden je namen odhodkov, ki je skladen z načrtovanimi dejavnostmi
vsebin, višina zaprošenih sredstev za sofinanciranje
s strani ministrstva je jasno opredeljena):
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje delno (3 točke),
– ne izpolnjuje (0 točk).
5. Vsebine prispevajo h krepitvi enakih možnosti
žensk in moških ter k odpravi spolnih stereotipov:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje delno (3 točke),
– ne izpolnjuje (0 točk).
6. Prijavitelj izkazuje sofinanciranje vsebin s strani
drugih sofinancerjev (lastna sredstva se tu ne štejejo):
– v višini najmanj 45 % programa (6 točk),
– v višini najmanj 35 % programa (3 točke),
– v višini najmanj 20 % celotnega programa (0 točk).
7. Posamezniki, ki izvajajo vsebine imajo ustrezno
kadrovsko strukturo:
– odgovorna oseba vsebin ima več kot 5 let delovnih izkušenj na področju dela z otroki oziroma družino
(6 točk),
– odgovorna oseba vsebin ima 4 do 5 let delovnih izkušenj na področju dela z otroki oziroma družino
(3 točke),
– odgovorna oseba vsebin ima 3 leta delovnih izkušenj na področju dela z otroki oziroma družino (0 točk).
8. Vsebine imajo opredeljen način evalvacije za
doseganja ciljev in rezultatov:
– vsebine imajo izdelano celovito evalvacijo za doseganje ciljev s strani zunanjega evalvatorja – načini
preverjanja so jasno predstavljeni v prijavi (6 točk),
– vsebine imajo drugačne načine merjenja ciljev
znotraj organizacije, iz katerih lahko preveri rezultate
delovanja vsebin – načini preverjanja so jasno predstavljeni v prijavi (3 točke),
– vsebine nimajo izdelane evalvacije za doseganje
ciljev in sistemsko ne meri rezultatov izvedenih vsebin
(0 točk).
9. Prijavitelj je v zadnjih dveh letih pridobil sredstva
na evropskih ali drugih mednarodnih razpisih:
– je pridobil sredstva (3 točke),
– ni pridobil sredstev (0 točk).
10. Prijavitelj ima status društva v javnem interesu
na področju izvajanja družinske politike:
– ima status (3 točke),
– nima statusa (0 točk).
V primeru, da bodo izbrane vsebine presegale predvideno višino razpoložljivih sredstev iz točke VII, bo ministrstvo sofinanciralo tiste vsebine, ki bodo po zgoraj
navedenih merilih dosegle višjo število točk.
V primeru, da bo več prijaviteljev doseglo enako
skupno število točk, bodo imeli prednost pri sofinanciranju vsebin prijavitelji iz vzhodne regije (NUTS 2, glej
slika 1).
V primeru, da bo več prijaviteljev doseglo enako
skupno število točk in bodo vsebine v vzhodnih regiji že
pokrite, bo ministrstvo sofinanciralo vsebine po vrstnem
redu oddaje prijave.
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VII. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Predvidena višina sredstev javnega razpisa v letu
2015 znaša 320.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena
v proračunu Republike Slovenije za leto 2015, na proračunski postavki 4071 – Programi v podporo družini,
konto 4120.
Za leto 2015 bo višina sredstev sofinanciranja vsebin določena s sklepom o izboru vsebin iz točke XIII.
tega javnega razpisa. Za leto 2016 bo zagotovljeno
sofinanciranje s sklenitvijo pogodbe za navedeno leto
na podlagi dodeljenih sredstev v letu 2015, pri čemer
bodo upoštevane proračunske možnosti v letu 2016.
V primeru, da se bodo v letu 2016, glede na dodeljena
sredstva v letu 2015 zmanjšala bo predstojnik izdal poseben sklep.
Ne glede na prejšnji odstavek bo v primeru zmanjšanja proračunskih sredstev v letu 2015 ministrstvo izdalo sklep, s katerim bo določilo obseg sredstev za vse
na tem razpisu izbrane vsebine.
VIII. Vrsta stroškov
Izvajalec mora sredstva ministrstva, namenjena za
vsebine, namensko porabiti za plačilo stroškov dela
posameznikov v okviru izvajanja vsebin ter posredne
stroške, največ v višini 20 % skupne vrednosti vsebin.
A. Upravičeni stroški
1. Stroški so upravičeni, če:
– so z vsebinami neposredno povezani, so potrebni
za njegovo izvajanje ter so v skladu s cilji vsebin;
– so dejansko nastali in izvajalec hrani dokazilo
o plačilu;
– nastanejo in so plačani v obdobju proračunskega
leta 2015 oziroma 2016;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi.
2. V zvezi z izvajanjem vsebin so upravičeni naslednji stroški
2.1 Stroški dela izvajalcev vsebin:
– stroški dela posameznika v delovnem razmerju
in obsegajo strošek plače z vsemi prispevki deloda-
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jalca in nadomestili ter povračili stroškov prevoza in
prehrane;
– stroški dela oseb, ki izvajajo vsebine na podlagi
pogodbe (podjemna ali avtorska pogodba);
– stroški študentskega dela, z vsemi prispevki delodajalca;
– stroški javnega dela (delež, ki ga sofinancira občina).
Osnove za izplačilo ur izvajalcem izvedenih ur
Odgovorna oseba
Izvajalec s VII. stopnjo izobrazbe
Izvajalec s VI. stopnjo izobrazbe
drugi

Max/na uro
11,50 EUR
9.58 EUR
7,67 EUR
5,75 EUR

2.2 Posredni stroški so namenjeni kritju splošnih
stroškov poslovanja in izvajanja programa, in sicer največ v višini 20 % skupne vrednosti vsebin:
– stroški telekomunikacij (telefon, internet);
– elektrike;
– ogrevanja;
– najema prostorov za izvedbo programa;
– računovodske storite;
– pisarniškega materiala oziroma material za delavnice;
– stroški promocije;
– administrativno delo;
– supervizija;
– stroški izobraževanja;
– stroški, povezani s prostovoljskim delom, ki nastanejo po sklenjenih dogovorih;
– izredni potni stroški za izvajalce vsebin sofinanciranih s strani ministrstva.
B. Neupravičeni stroški
Neupravičeni so naslednji stroški:
– nakup strojev, pohištva, prevoznih sredstev ter
druge opreme;
– nakup IKT opreme, rabljene IKT opreme ipd.;
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– stroški obresti na dolgove;
– materialni stroški, ki se navezujejo na pogostitve
ali reprezentance pri izvajanju vsebin;
– stroški adaptacije prostorov;
– drugi stroški, ki ne bodo predvideni v prijavi na
javni razpis.
IX. Obvezna oblika in vsebina prijave
1. Prijava mora obvezno vsebovati:
– izpolnjen obrazec CD / 2015 – prijava na razpis;
– dokazila o 20 % sofinanciranju prijavljenih vsebin.
Kot dokazilo o sofinanciranju se upoštevajo pogodbe
o sofinanciranju ali sklepi o sofinanciranju prijavljenih
vsebin za leti 2014 in 2015. Lastni viri sofinanciranja
so izkazani s prilivi na TRR prijavitelja in sklepom organa prijavitelja o sofinanciranju vsebin iz navedenih
sredstev;
– potrdila o doseženi stopnji izobrazbe izvajalcev
vsebin;
– dokazilo o zagotovljenih prostorih za izvajanje
vsebin;
– izpis Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije o obdobjih zavarovanja v RS po 1. 1.
2009; če zavarovanje po tem datumu ni razvidno iz delovne knjižice, potrdilo delodajalca o številu let delovne
dobe ali drugo ustrezno potrdilo za odgovorno osebo
vsebin;
– dokazila o finančni podpori lokalne skupnosti za
prijavljene vsebine (pogodbe o sofinanciranju vsebin,

dokazilo o brezplačnem najemu prostora ali najemu prostora po cenah, ki veljajo za društva v lokalni skupnosti);
– druge priloge, s katerimi prijavitelj dokazuje svoje
izjave v prijavi na ta razpis.
2. Prijavitelji lahko prijave dopolnjujejo oziroma
spreminjajo do poteka roka za oddajo prijave iz točke X.
javnega razpisa. Vse spremembe in dopolnitve prijave
morajo biti predložene na način iz točke IX/1, z dodatno
oznako »Dopolnitev prijave«.
3. Prijave naj bodo spete zgolj s sponko za papir in
poslane v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Kuverte morajo biti v zgornjem levem kotu jasno
označene z oznako: »Prijava – Ne odpiraj! Javni razpis
za sofinanciranje vsebin centrov za družino v letu 2015
in 2016. Vsebina javnega razpisa: Center za družino«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden popoln
naslov prijavitelja.
4. Prijave, ki bodo nepravilno označene ali predložene na drug način (npr. elektronski pošti), bodo izločene iz nadaljnjega postopka in neodprte vrnjene prijavitelju.
X. Rok za oddajo prijave
Rok za oddajo prijave je 4. 2. 2015.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, ali če je zadnji
dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka.
Prijave in dopolnitve prijave, ki bodo prispele ali
bodo oddane po tem roku, se bodo štele kot prepozne
in bodo izločene iz nadaljnjega postopka ter vrnjene
prijavitelju neodprte.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo
vrnjene prijaviteljem neodprte. Iz nadaljnjega postopka
ocenjevanja bodo izločene vse prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu.
XI. Odpiranje
Komisija bo na ministrstvu z odpiranjem prispelih
prijav začela dne, 9. 2. 2015, v sobi 616.
Odpiranje bo javno. V primeru, da bo na javni razpis
prispelo več kot 5 prijav, odpiranje ne bo javno. Prijavitelji bodo o tem obveščeni na spletni strani ministrstva,
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/, dan pred datumom
odpiranja.
Komisija bo v roku 8 dni od zaključka odpiranja
pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih prijave niso bile
popolne, da prijavo dopolnijo. Rok za dopolnitev je
osem dni od prejema poziva. Poziv za dopolnitev prijave bo prijaviteljem posredovan s priporočeno pošto, na
naslov prijavitelja, ki je naveden na hrbtni strani kuverte, s katero je prispela prijava. Prijave, ki jih prijavitelji
ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev,
bodo zavržene.
XII. Ocenjevanje prijav in obveščanje prijaviteljev
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih
vlog in jih ocenila na podlagi meril tega javnega razpisa. Če bo komisija ugotovila, da prijavljene vsebine ne
izpolnjujejo pogojev tega javnega razpisa, bo prijava
zavrnjena.
Komisija bo prijave zavrgla če:
– bo prijavitelj samostojni podjetnik ali gospodarska
družba;
– bo prijavitelj zaprosil za sofinanciranje s strani
ministrstva za manj kot 15.000,00 EUR;
– bo prijavitelj zaprosil za sofinanciranje posrednih
stroškov za več kot 20 % skupne vrednosti vsebin;
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– bo prijavitelj zaprosil za več kot 80 % skupne vrednosti vsebin;
– prijavitelj ne bo imel potrdila o sofinanciranju vsebin s strani občine ali drugih virov.
Komisija bo na podlagi ocenjevanja oblikovala predlog za izbor vsebin za sofinanciranje.
O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo na predlog
komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva.
Sklep o izboru je informacija javnega značaja in bo
objavljen na spletnih straneh ministrstva.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju vsebin. V primeru, da se prijavitelj v roku
8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe nanj ne
odzove, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev
sredstev.
XIII. Rok za izdajo sklepa
Predstojnik ministrstva bo na predlog komisije,
s sklepom odločil o sofinanciranju vsebin predvidoma
do konca meseca marca 2015. Prijaviteljem, katerih
vloga bo zavrnjena ali zavržena, bo ministrstvo izdalo
sklep.
Zoper sklep je dovoljena pritožba, ki jo je potrebno
vložiti na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, v roku
8 dni od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep o izbranem prijavitelju bo odločilo ministrstvo. Pritožnik mora
v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je
pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila
za ocenjevanje prijav. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo
s sklepom v roku 15 dni. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijaviteljem.
XIV. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
1. Prijavitelji morajo prijavo oddati na ustreznem
obrazcu, ki je dosegljiva na spletni strani ministrstva
(javna naročila / javni razpisi).
2. Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko zaprosite, do vključno 3. 2. 2015 do 14. ure, na
elektronskem naslovu: katjusa.nadizar-habjanic@gov.si.
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
Št. 4102-10/2014-3

Ob-1036/15

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) v zvezi z 98. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 –
popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS
in 57/12) objavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti
javni razpis
za sofinanciranje programov
terapevtskega svetovanja v letu 2015
I. Predmet in vsebina javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov terapevtskega svetovanja vezanega na pomoč
otrokom, mladostnikom, mladostnicam, posameznikom,
posameznicam oziroma družinam vseh oblik. Vsebina
terapevtskega svetovanja je reševanje vedenjskih in
čustvenih težav, razvijanje delovnih navad in pozitivnih
vzorcev.
Programi terapevtskega svetovanja nudijo individualne ure terapevtskega svetovanja. Na voljo morajo biti
preko celega koledarskega leta. Dnevno se lahko izvede
največ 3 terapevtska svetovanja.
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II. Splošni pogoji, ki jih izpolnjuje prijavitelj
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki:
1. a) so registrirane za opravljanje dejavnosti socialnega varstva, in sicer:
SKD 88 – Socialno varstvo brez nastanitve; SKD
94. 991 – dejavnosti invalidskih organizacij;
b) so registrirane za opravljanje drugih dejavnosti
in je delovanje na področju prijavljenih programov določeno v statutu ali drugem temeljnem aktu organizacije;
2. imajo zagotovljene prostore za izvajanje ur terapevtskega svetovanja;
3. ob prijavi program že izvajajo ter same zagotavljajo sredstva za izvedbo programa v obdobju do prvega izplačila s strani Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: ministrstvo),
v višini najmanj 20 % vrednosti celotnega programa;
4. program izvajajo na območju Republike Slovenije;
5. imajo izdelan načrt izvajanja programa;
6. imajo izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa iz vseh
virov;
7. vodijo evidenco in dokumentacijo o delu z uporabniki in obsegu dela ter jo hranijo skladno s predpisi
in hrambo o varovanju osebnih podatkov;
8. imajo izpolnjene vse pogodbene obveznosti iz
preteklih razpisov za sofinanciranje programov v podporo družini in programov socialnega varstva;
9. zagotavljajo brezplačno izvajanje ur terapevtskega svetovanja, sofinanciranih s strani ministrstva;
10. v prijavi zaprosijo za sofinanciranje programa
največ v višini 80 % vrednosti celotnega programa,
vendar ne več kot 15.000,00 EUR oziroma manj kot
7.500,00 EUR.
III. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
1. Vodja programa, ki je hkrati tudi izvajalec terapevtskega svetovanja, in drugi izvajalci terapevtskega
svetovanja (v nadaljevanju: izvajalci) morajo imeti najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju terapevtskega
svetovanja.
2. Izvajalci morajo imeti:
A* zaključena VII. stopnja izobrazbe,(ki izobražuje
za socialno delo, psihološke smeri, pedagoške smeri in
njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke,
zdravstvene smeri – smer delovne terapije) ter dodatno
ustrezno specializacijo:
A*1 ene od Evropsko priznane psihoterapevtske
modalitete (vključene v EAP), katere študij traja najmanj
tri leta oziroma
A*2 specialistični študijski program Zakonska in
družinska terapija – (predbolonjski program: zadnji vpis
v 1. letnik 2009/2010)
ali
B* zaključena VII. stopnja izobrazbe teološke smeri
ter dodatna ustrezna specializacija;
specializacija programa Zakonska in družinska terapija – (predbolonjski program: zadnji vpis v 1. letnik
2009/2010)
ali
C* zaključen drugostopenjski magistrski študijski
program zakonske in družinske študije – smer zakonska
in družinska terapija ter zaključen program izpopolnjevanja zakonska in družinska terapija (bolonjski program)
ali
D* zaključena VII. stopnja izobrazbe, (ki izobražuje
za socialno delo, psihološke smeri, pedagoške smeri in
njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke,
zdravstvene smeri – smer delovne terapije) ter zaključen
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D*1 znanstveni magisterski študij Zakonske in družinske terapije – zadnji vpis v program 2009/2010 oziroma
D*2 doktorski študij Zakonske in družinske terapije
– zadnji vpis v program 2009/2010 ter
3. Izvajalci morajo imeti opravljen strokovni izpit na
področju socialnega varstva ali opravljeno preverjanje
usposobljenosti za strokovne sodelavce na področju
socialnega varstva ter udeležbo na pripravljalnem seminarju. V primeru, da izvajalci nimajo opravljenega zgoraj
navedenega izpita ali preverjanja usposobljenosti, morajo podati izjavo, da bodo le-tega opravili ter ministrstvu
do 1. 7. 2015 predložili zahtevana potrdila.
4. Program mora imeti zagotovljeno supervizijo, kar
dokazuje z dogovorom o izvajanju supervizije.
Supervizor ne sme delati v istem programu za katerega izvaja supervizijo.
IV. V okviru tega razpisa ne bodo sofinancirani:
1. prijavitelji, ki imajo status samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb;
2. prijavitelji katerih ustanovitelj je država (javni
zavodi, občine) in je njihova temeljna dejavnost v celoti
financirana iz javnih sredstev;
3. prijavitelji, s katerimi je bila v preteklih treh letih
sklenjena pogodba o sofinanciranju, vendar je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti od pogodbe odstopilo iz kateregakoli razloga;
4. prijavitelji, ki so v letu 2013 in 2014 poravnali vsa
sredstva v okviru postopka poravnave z ministrstvom;
5. prijavitelji, ki dostop do storitev prijavljenega programa pogojujejo s članstvom v društvu;
6. prijavitelji zoper katere je uveden postopek prisilne poravnave oziroma stečajni postopek ali postopek
likvidacije oziroma so prenehali poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe;
7. prijavitelji, ki bodo zaprosili za več kot
15.000,00 EUR oziroma manj kot 7.500,00 EUR;
8. prijavitelji, ki se bodo prijavili v okviru Javnega
razpisa za sofinanciranje vsebin Centrov za družino
v letu 2015 in 2016.
V. Merila za izbor
Program bo ocenjen skladno s spodaj navedenimi
merili ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi
bodo za posamezno merilo prejeli od 0 do največ 6 točk.
Program, ki pri kateremkoli od prvih štirih meril (merila
1-4) doseže 0 točk, bo zavrnjen. Zavrnjeni bodo tudi programi, ki od možnih 63 točk ne bodo zbrali vsaj 33 točk.
Merila:
1. Program ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom javnega razpisa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje delno (3 točke),
– ne izpolnjuje (0 točk).
2. Metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti
v programu so jasno opredeljene in omogočajo doseganje ciljev:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje delno (3 točke),
– ne izpolnjuje (0 točk).
3. Ciljna skupina uporabnikov programa je jasno
opredeljena:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje delno (3 točke),
– ne izpolnjuje (0 točk).
4. Program ima pregledno, uravnoteženo in jasno
konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni stroški prijavljenega programa, razviden je namen odhodkov, ki je skladen z načrtovanimi
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dejavnostmi programa, višina zaprošenih sredstev za
sofinanciranje s strani ministrstva je jasno opredeljena):
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje delno (3 točke),
– ne izpolnjuje (0 točk).
5. Potencialni uporabniki so:
– otroci, mladostniki, mladostnice iz različnih oblik
družin (6 točk),
– otroci, mladostniki, mladostnice, posamezniki, posameznice in družine z izkušnjo nasilja (3 točke),
– drugo (0 točk).
6. Program ima ustrezno kadrovsko strukturo:
– vsi izvajalci v programu imajo opravljen strokovni
izpit s področja socialnega varstva (6 točk),
– nekateri izvajalci v programu imajo opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva drugi opravljen preizkus usposobljenosti za strokovne sodelavce
v socialnem varstvu oziroma podpisano izjavo, da bodo
preizkus opravili (3 točke),
– izvajalci terapevtskega svetovanje z izjavo zagotavljajo da bodo opravili preizkus usposobljenosti za
strokovne sodelavce v socialnem varstvu (0 točk).
7. Izvajalci v programu:
– imajo delovne izkušnje terapevtskega svetovanja otrokom, mladostnikom, mladostnicam iz vseh oblik
družin (6 točk),
– imajo delovne izkušnje terapevtskega svetovanja
otrokom, mladostnikom, mladostnicam, posameznikov
oziroma družinam vseh oblik z izkušnjo nasilja (3 točke),
– drugo (0 točk).
8. Program izkazuje sofinanciranje s strani drugih
sofinancerjev oziroma ima zagotovljena lastna sredstva:
– v višini najmanj 50 % programa (6 točk),
– v višini najmanj 35 % programa (3 točke),
– v višini najmanj 20 % programa (0 točk).
9. Program se izvaja:
– na dveh ali več lokacijah izven kraja sedeža prijavitelja (3 točke),
– samo na sedežu prijavitelja (0 točk).
10. Program ima opredeljen način evalvacije za
doseganja ciljev in rezultatov:
– program ima izdelano celovito evalvacijo za doseganje ciljev s strani zunanjega evalvatorja – načini
preverjanja so jasno predstavljeni (6 točk),
– program ima druge načine merjenja ciljev znotraj
organizacije, iz katerih lahko preveri rezultate delovanja
programa – načini preverjanja so jasno predstavljeni
v prijavi (3 točke),
– program nima izdelane evalvacije za doseganje
ciljev in sistemsko ne meri rezultatov programa (0 točk).
11. Prijavitelj je v zadnjih dveh letih za prijavljeni
program pridobil sredstva tudi na drugih javnih razpisih:
– je pridobil sredstva (3 točke),
– ni pridobil sredstev (0 točk).
12. Prijavitelj programa ima status društva v javnem
interesu na področju izvajanja družinske politike:
– ima status (3 točke),
– nima statusa (0 točk).
V primeru, da bodo izbrani programi presegli predvideno višino razpoložljivih sredstev iz točke VI, bo ministrstvo sofinanciralo tiste programe, ki bodo po zgoraj
navedenih merilih dosegle višje število točk.
V primeru, da bo več prijaviteljev doseglo enako
skupno število točk, bodo imeli prednost pri sofinanciranju programi katerih prijavitelji so iz vzhodne regije
(NUTS 2, glej slika 1).
V primeru, da bo več prijaviteljev doseglo enako
skupno število točk in bodo programi v vzhodnih regiji
že pokriti, bo ministrstvo sofinanciralo programe po vrstnem redu oddaje prijave.
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VI. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Predvidena višina sredstev javnega razpisa v letu
2015 znaša 200.000 EUR. Sredstva so zagotovljena
v proračunu Republike Slovenije za leto 2015, na proračunski postavki 5791 – Programi psihosocialne pomoči
otrokom, odraslim in družinam.
V primeru zmanjšanja proračunskih sredstev v letu
2015 bo ministrstvo izdalo sklep, s katerim bo določilo
obseg sredstev za vse na tem razpisu izbrane programe.
VII. Vrsta stroškov
Prijavitelj mora sredstva ministrstva namensko porabiti za plačilo ur terapevtskega svetovanja ter posredne stroške, največ v višini 20 % sredstev vrednosti celotnega programa. Ministrstvo bo v okviru sofinanciranja
prijavljenega programa določilo število ur terapevtskega
svetovanja, ki jih mora prijavitelj opraviti brezplačno. Ura
terapevtskega svetovanja znaša 40 EUR.
A. Upravičeni stroški so:
1. Stroški so upravičeni, če:
– so s programom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji programa;
– so dejansko nastali in izvajalec hrani dokazilo
o plačilu;
– nastanejo in so plačani v obdobju porabe proračunskih sredstev v letu 2015;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi.
2. V zvezi z izvajanjem programov so upravičeni
naslednji stroški:
2.1 Stroški plačila ur terapevtskega svetovanja izvajalcev programa.
2.2 Posredni stroški, ki so namenjeni kritju splošnih
stroškov poslovanja ter izvajanja programa v višini največ 20 % vrednosti celotnega programa:
– stroški telekomunikacij (telefon, internet);
– elektrike;
– ogrevanja;
– najema prostorov za izvedbo programa;
– računovodske storite;
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– pisarniškega materiala oziroma material za terapevtsko svetovanje;
– stroški promocije;
– administrativno delo;
– supervizija;
– stroški izobraževanja;
– stroški povezani s prostovoljskim delom, ki nastanejo po sklenjenih dogovorih;
– izredni potni stroški za izvajalce sofinancirane
s strani ministrstva.
B. Neupravičeni stroški
Neupravičeni so naslednji stroški:
– nakup strojev, pohištva, prevoznih sredstev ter
druge opreme;
– nakup IKT opreme, rabljene IKT opreme ipd.;
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– stroški obresti na dolgove;
– materialni stroški, ki se navezujejo na pogostitve
ali reprezentance pri programu;
– stroški adaptacije prostorov;
– drugi stroški, ki ne bodo predvideni v prijavi na
javni razpis.
VIII. Obvezna oblika in vsebina prijave
1. Prijava mora obvezno vsebovati:
– izpolnjen obrazec TS / 2015 – prijava na razpis;
– dokazila o najmanj 20 % sofinanciranju prijavljenega programa. Kot dokazilo o sofinanciranju se upoštevajo pogodbe o sofinanciranju ali sklepi o sofinanciranju
prijavljenega programa za leti 2014 in 2015. Lastni viri
sofinanciranja so izkazani s prilivi na TRR prijavitelja
v letu 2015 in sklepom organa prijavitelja o sofinanciranju programa iz navedenih sredstev;
– potrdila o doseženi stopnji izobrazbe izvajalcev
programa;
– dokazilo o zagotovljenih prostorih za izvajanje
programa;
– izpis Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije o obdobjih zavarovanja v RS po 1. 1.
2009; če zavarovanje po tem datumu ni razvidno iz delovne knjižice, potrdilo delodajalca o številu let delovne
dobe ali drugo ustrezno potrdilo za izvajalce programa;
– druge priloge s katerimi prijavitelj dokazuje svoje
izjave v prijavi na ta razpis.
2. Prijavitelji lahko prijave dopolnjujejo oziroma
spreminjajo do poteka roka za oddajo prijave iz točke
IX. tega javnega razpisa. Vse spremembe in dopolnitve
prijave morajo biti predložene na način iz točke VIII/1,
z dodatno oznako »Dopolnitev prijave«.
3. Prijave naj bodo spete zgolj s sponko za papir in
poslane v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Kuverte morajo biti v zgornjem levem kotu jasno
označene z oznako: »Prijava – Ne odpiraj! Javni razpis
za sofinanciranje programov terapevtskega svetovanja
v letu 2015«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden popoln
naslov prijavitelja oziroma pošiljatelja.
4. Prijave, ki bodo nepravilno označene ali predložene na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti),
bodo izločene iz nadaljnjega postopka in neodprte vrnjene prijavitelju.
IX. Rok za oddajo prijave
Rok za oddajo prijave je 4. 2. 2015.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, ali če je zadnji
dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka.
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Prijave in dopolnitve prijave, ki bodo prispele ali
bodo oddane po tem roku, se bodo štele kot prepozne
in bodo izločene iz nadaljnjega postopka ter vrnjene
prijavitelju neodprte.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo
vrnjene prijaviteljem neodprte. Iz nadaljnjega postopka
ocenjevanja bodo izločene vse prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu.
X. Odpiranje
Komisija bo na ministrstvu z odpiranjem prispelih
prijav začela dne, 9. 2. 2015, v sobi 616.
Odpiranje bo javno. V primeru, da bo na javni razpis
prispelo več kot 5 prijav, odpiranje ne bo javno. Prijavitelji bodo o tem obveščeni na spletni strani ministrstva,
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/, dan pred datumom
odpiranja.
Komisija bo v roku 8 dni od zaključka odpiranja
pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih prijave niso bile
popolne, da prijavo dopolnijo. Rok za dopolnitev je
osem dni od prejema poziva. Poziv za dopolnitev prijave bo prijaviteljem posredovan s priporočeno pošto, na
naslov prijavitelja, ki je naveden na hrbtni strani kuverte, s katero je prispela prijava. Prijave, ki jih prijavitelji
ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev,
bodo zavržene.
XI. Ocenjevanje prijav in obveščanje prijaviteljev
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih
vlog in jih ocenila na podlagi meril tega javnega razpisa. Če bo komisija ugotovila, da prijavljeni program
ne izpolnjuje pogojev tega javnega razpisa, bo prijava
zavrnjena.
Komisija bo prijave zavrgla če:
– bo prijavitelj samostojni podjetnik ali gospodarska
družba;
– bo prijavitelj zaprosil za sofinanciranje s strani
ministrstva za manj kot 7.500,00 EUR oziroma več kot
15.000,00 EUR;
– bo prijavitelj zaprosil za sofinanciranje posrednih
stroškov za več kot 20 % vrednosti celotnega programa;
– bo prijavitelj zaprosil za več kot 80 % celotne vrednosti programa;
– prijavitelj ne bo imel potrdila o sofinanciranju programa.
Komisija bo na podlagi ocenjevanja oblikovala predlog za izbor programov za sofinanciranje.
O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo na predlog
komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva.
Sklep o izboru je informacija javnega značaja in bo
objavljen na spletnih straneh ministrstva.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe
o sofinanciranju programov. V primeru, da se prijavitelj
v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe nanj
ne odzove, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev
sredstev.
XII. Rok za izdajo sklepa
Predstojnik ministrstva bo na predlog komisije izdal
sklep o izboru programov predvidoma do konca meseca
marca 2015. Prijaviteljem katerih vloga bo zavrnjena ali
zavržena, bo ministrstvo izdalo sklep.
Zoper sklep je dovoljena pritožba, ki jo je potrebno
vložiti na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, v roku
8 dni od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep o izbranem prijavitelju bo odločilo ministrstvo. Pritožnik mora
v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je
pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila
za ocenjevanje prijav. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo
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s sklepom v roku 15 dni. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
XIII. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
1. Prijavitelji morajo prijavo oddati na ustreznem
obrazcu, ki je dosegljiva na spletni strani ministrstva
(javna naročila / javni razpisi).
2. Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko zaprosite, do vključno 3. 2. 2015 do 14. ure, na
elektronskem naslovu: katjusa.nadizar-habjanic@gov.si.
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
Št. 44/2015

Ob-1039/15

Komunala Radovljica, d.o.o., na podlagi 22. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14), 35. do 39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13
in 10/14), Gospodarskega načrta za leto 2014, sklepa
kolegija družbe z dne 14. 11. 2014 in po neuspešno
izvedeni izbrani metodi razpolaganja (Uradni list RS,
št. 88/14) objavlja
javni razpis
za prodajo tovornega vozila
z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Komunala Radovljica, d.o.o, Ljub
ljanska cesta 27, 4240 Radovljica.
II. Predmet prodaje:
Predmet prodaje je rabljeno specialno tovorno vozilo – prekucnik MAN HH-TGA 26.430 6x2-2 BL, inventarna številka 0402201, registrska številka KR H7
973, št. šasije WMAH18ZZ75W056136, oznaka motorja
D2066LF01, na dizel, leto izdelave 2004, prva registracija 3. 9. 2004, moč motorja v KW 316, delovna prostornina motorja 10.518 cm3, masa praznega vozila 10.910
kg, dovoljena skupna teža 26.000 kg, 608.000 prevoženih kilometrov, z nadgradnjo Multilift LHS26061 FHJ-N,
serijska številka S260614265570, leto proizvodnje 2004,
prvi lastnik, znižana izhodiščna cena 16.200,00 EUR
brez DDV in 19.764,00 EUR z DDV.
III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno-kupljeno, zato kupec
nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora najkasneje do 30. 1. 2015 plačati
varščino za resnost ponudbe v višini 10 % od navedene
izhodiščne cene (brez DDV), in sicer 1.620 EUR. Varščino je potrebno vplačati na TRR prodajalca Komunala
Radovljica, d.o.o., št.: SI 56 0700 0000 0008 529, sklic:
SI00 76900, ki je odprt pri Gorenjski banki, d.d., in fotokopijo dokazila o plačilu priložiti k prijavi na razpis.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino
ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa
vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končani izbiri.
3. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji tovornega
vozila je 15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne
sklene, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev
pogodbe, vplačano varščino pa zadrži prodajalec.
Kupnino je kupec-izbrani ponudnik dolžan plačati
v celoti v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Rok plačila
kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Neupoštevanje pogodbenega roka plačila, je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa
zadrži vplačano varščino.
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4. Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno
opremljene ponudbe, v katerih bo ponujena cena enaka
ali višja od izhodiščne prodajne cene.
5. Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Zainteresirani ponudniki
pridobijo razpisno dokumentacijo na spletni strani naročnika, www.komunala-radovljica.si, pod rubriko: Razpisi.
6. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne
osebe, ki v roku predložijo pravilne ponudbe. Da se bo
ponudba štela kot pravilna, mora vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1),
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2),
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in
davčno številko za fizične osebe, oziroma fotokopijo
izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo priglasitvenega lista
(izpisek iz sodnega registra oziroma priglasitveni list ne
smeta biti starejša od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za DDV za pravne osebe oziroma s.p.,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe
(velja le za pravno osebo in s.p.),
– dokazilo o vplačilu varščine za resnost ponudbe
v višini 10 % izhodiščne cene, (datum vplačila varščine
mora biti najkasneje do 30. 1. 2015),
– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
7. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno.
Najnižji znesek višanja izhodiščne cene v oddani
ponudbi je 100 EUR.
V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo
enako ceno, si prodajalec pridržuje pravico, da s temi
enakovrednimi ponudniki izvrši javno dražbo – najnižji
znesek višanja je 100 EUR.
8. Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo izdana najpozneje v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb,
ponudniki pa bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni od
dneva odločitve.
9. Postopek javnega razpisa se bo vodil na podlagi
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12,
24/13 in 10/14).
10. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji premičnine najugodnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca vnaprej izključena. Prodajalec tudi lahko že začeti
postopek prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne
pogodbe ustavi brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti varščino
brez obresti.
11. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik.
IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici do 2. 2. 2015 do 10. ure
ne glede na vrsto prenosa na naslov Komunala Radovljica, d.o.o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
z oznako: »Ne odpiraj! Ponudba za javni razpis za prodajo tovornega vozila«, na hrbtni strani ovojnice mora
biti naziv in naslov ponudnika.
Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele
do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno
označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo v sejni
sobi Komunale Radovljica, d.o.o., Ljubljanska cesta 27,
Radovljica, 2. 2. 2015 ob 11. uri.
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Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo pri Tonejc Tomažu, e-naslov: tomaz.tonejc@komunala-radovljica.si, tel. 04/537-01-31 in Mojci Dolar, e-naslov: mojca.dolar@komunala-radovljica.si,
tel. 04/537-01-32. Ogled vozila je možen po predhodnem dogovoru.
Komunala Radovljica, d.o.o.
Št. 8/2015

Ob-1041/15

Socialna zbornica Slovenije na podlagi sedme
alinee drugega odstavka in tretje alinee tretjega odstavka 77. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 –
popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS
in 57/12) in 8. člena Pravilnika o načrtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije strokovnega dela na področju
socialnega varstva (Uradni list RS, št. 117/03) objavlja
javni razpis
za pridobitev licence za supervizorja
v socialnem varstvu
1. Naročnik: Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: zbornica).
2. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev licence supervizorja v socialnem varstvu.
Namen razpisa je s podelitvijo licenc supervizorja
v socialnem varstvu vzpostaviti mrežo ustrezno strokovno usposobljenih supervizorjev za izvajanje supervizije
strokovnega dela na področju socialnega varstva ter
javna objava liste supervizorjev.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci supervizije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. zaključen verificiran program za supervizorja;
ali pridobljen naziv supervizor v eni od terapevtskih šol;
ali stalno strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje iz znanj za delo supervizorja po pridobljeni ustrezni strokovni izobrazbi v obsegu vsaj 270 ur – 80
ur teorije in 190 ur izkustvenega učenja za supervizorja;
2. opravljen strokovni izpit za delo v socialnem
varstvu;
3. vsaj 8 let strokovnega dela z ljudmi;
4. zagotovljena supervizija ali metasupervizija ali
intervizija za supervizijsko prakso.
Vlagatelji morajo vlogi priložiti ustrezno dokumentacijo, s katero izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka, kot izhaja iz 6. točke predmetnega
javnega razpisa.
4. Rok in način oddaje vlog
Kandidati pošljejo vloge priporočeno po pošti najkasneje do ponedeljka, 16. 2. 2015 do 24. ure, v zaprti
kuverti na naslov: Socialna zbornica Slovenije, Koseška
cesta 8, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za pridobitev licence supervizorja
v socialnem varstvu« v levem zgornjem kotu na naslovni
strani kuverte ter s polnim nazivom in naslovom vlagatelja na hrbtni strani kuverte.
V enako označeni zaprti kuverti, kot navedeno
v prejšnjem odstavku, lahko vlagatelji oddajo vloge tudi
osebno na zgoraj navedenem naslovu, v tajništvu zbornice, vsak delovni dan od 8. do 12. ure, vendar najkasneje do ponedeljka, 16. 2. 2015 do 12. ure.
Vsak vlagatelj mora svojo vlogo na razpis posredovati v posebni in pravilno opremljeni kuverti.

Nepravilno opremljene in nepravočasno oddane
kuverte oziroma vloge bodo izločene, ne bodo upoštevane v nadaljnjem postopku ter bodo vrnjene vlagateljem.
Pravilno opremljene ter pravočasno in pravilno oddane
vloge so vloge, opremljene in oddane v skladu s prvim,
drugim in tretjim odstavkom 4. točke tega razpisa.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja s pogoji
javnega razpisa in merili za ocenjevanje.
5. Odpiranje in preverjanje formalne popolnosti vlog
Postopek izbire (odpiranje in ocenjevanje vlog) bo
vodila tričlanska razpisna komisija (v nadaljevanju: komisija), imenovana skladno s Statutom Socialne zbornice Slovenije.
Odpiranje vlog bo potekalo v prostorih zbornice,
Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, v četrtek, 19. 2. 2015,
s pričetkom ob 12. uri. Odpiranje ne bo javno.
Razpisna komisija bo na odpiranju vlog najprej preverila formalno popolnost predloženih vlog. Odpirale se
bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in
označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so
bile predložene.
Vlagatelji, ki bodo posredovali formalno nepopolno
vlogo, bodo v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene skladno
s pozivom in predmetnim razpisom ter oddane oziroma
dostavljene v pozivu k dopolnitvi v navedenem roku,
bodo zavržene.
6. Popolna vloga
Formalno popolna vloga mora vsebovati:
a) izpolnjen obrazec Obr. SZS SU-1, iz katerega so
razvidni podatki:
– izobrazba; dodatna znanja; delovne izkušnje pri
delu z ljudmi; področja dela, za katera je kandidat pripravljen izvajati supervizijo; izvajanje supervizije v zadnjih
petih letih; drugi podatki za potrebe evidence zbornice;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za prijavo iz
3. točke tega razpisa;
– predstavitev lastnega koncepta supervizije.
b) izpolnjen obrazec Obr. SZS SU-2.
Vloga mora biti pripravljena in izpolnjena izključno
na obrazcih Prijava na javni razpis za pridobitev licence
supervizorja v socialnem varstvu (Obr. SZS SU-1, Obr.
SZS SU-2), ki so priloga in del razpisne dokumentacije
ter mora vsebovati vse priloge in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Vloga je formalno popolna, če so vsi zahtevani dokumenti oziroma podatki predloženi in izpolnjeni skladno
z razpisno dokumentacijo oziroma navodili za izpolnjevanje vloge.
V vlogi mora biti jasno predstavljeno področje supervizije strokovnega dela.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev morajo biti priložena v izvirniku oziroma v notarsko ali upravno overjeni
kopiji.
Obrazci Obr. SZS SU-1 in Obr. SZS SU-2 morajo
biti opremljeni z lastnoročnim podpisom kandidata.
7. Ocenjevanje vlog
Razpisna komisija bo ocenjevala le pravilno označene, pravočasno oddane in formalno popolne vloge.
V prvi fazi ocenjevanja bo razpisna komisija preverila upravičenost kandidatov oziroma izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javnem razpisu, ki so določeni
v 3. točki predmetnega javnega razpisa.
Kolikor iz predloženih dokumentov ne bo razvidno
izpolnjevanje pogojev, bo strokovna komisija vlagatelja
pisno pozvala, da vlogo v roku 8 dni dopolni.
Če bo razpisna komisija ugotovila, da vlagatelj ne
izpolnjuje pogojev javnega razpisa, bo takšna vloga
zavržena.
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V nadaljnji postopek ocenjevanja na podlagi meril
za izbor se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale
vse pogoje za kandidiranje na javnem razpisu.
8. Merila za izbor
Razpisna komisija bo formalno popolne vloge, ki
izpolnjujejo pogoje razpisa, ocenila na podlagi naslednjih meril:
Merila za izbor

1

strokovne izkušnje za delo
z ljudmi:
– izpolnjuje v celoti (10 točk)
– izpolnjuje v večji meri (5 točk)
– ne izpolnjuje (0 točk)

Maksimalno
št. točk

10

2

jasnost ciljev koncepta
supervizije:
– izpolnjuje v celoti (10 točk)
– ne izpolnjuje (0 točk)

10

3

vsebinski koncept supervizije:
– izpolnjuje v celoti (10 točk)
– izpolnjuje v večji meri (5 točk)
– ne izpolnjuje (0 točk)

10

Skupaj število točk

30

8.1. Podrobnejše obrazložitev meril
1. Strokovne izkušnje za delo z ljudmi:
– izpolnjuje v celoti – celovita predstavitev strokovnih referenc za strokovno delo z ljudmi – vsaj 8 let
strokovnega dela z ljudmi, izkustveno učenje s poznavanjem različnih oblik supervizije, sodelovanje pri izvedbi
izobraževanj na področju supervizije in objave strokovnih prispevkov (10 točk);
– izpolnjuje v večji meri – zadovoljiva predstavitev strokovnih referenc – vsaj 8 let strokovnega dela
z ljudmi, razvidno izkustveno učenje v različnih oblikah
supervizije (5 točk);
– ne izpolnjuje – pomanjkljiva predstavitev strokovnih referenc – manj kot 8 let strokovnega dela z ljudmi,
neaktivnost na področju supervizije (0 točk).
2. Jasnost ciljev koncepta supervizije:
– izpolnjuje v celoti – jasna opredelitev najmanj 4
ciljev supervizije določenih v 4. členu Pravilnika o načrtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije na področju
socialnega varstva (10 točk);
– ne izpolnjuje – pomanjkljiva opredelitev manj kot
3 ciljev supervizije določenih v 4. členu Pravilnika o načrtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije na področju socialnega varstva (0 točk).
3. Ustreznost vsebinskega koncepta supervizje:
– izpolnjuje v celoti – celovita predstavitev vsebinskega koncepta supervizije s predstavitvijo najmanj
štirih ciljev supervizije ter pričakovane vplive supervizije
na supervizante in njihovo delo, določenih v 4. členu
Pravilnika o načrtovanju ter vizijo prispevka supervizije
k razvoju socialnega varstva (10 točk);
– izpolnjuje v večji meri – zadovoljiva predstavitev vsebinskega koncepta supervizije s predstavitvijo
najmanj dveh ciljev supervizije ter možnih učinkov na
supervizante ter njihovo delo, določenih v 4. členu Pravilnika o načrtovanju brez vizije prispevka supervizije
k razvoju področja socialnega varstva (5 točk);
– ne izpolnjuje – pomanjkljiva predstavitev koncepta supervizije v celoti (0 točk).
V predlog za podelitev licence supervizorja v socialnem varstvu se bodo uvrstile le vloge, ki bodo dosegle najmanj 20 točk, vendar pri prvem merilu in tretjem
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merilu vsaj 5 točk ter pri drugem merilu 10 točk. Kolikor
kandidat pri enem od meril doseže 0 točk, se njegova
vloga zavrne.
8.2. Obvestilo o izidu javnega razpisa in podelitev
licence
Razpisna komisija bo na podlagi rezultatov ocenjevanja do 30. 6. 2015 oblikovala Predlog kandidatov za
podelitev licence supervizorja v socialnem varstvu ter ga
skupaj s popolnimi in strokovno dokumentiranimi vlogami predložila Upravni odbor SZS v odločanje, ki ob izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev in meril razpisa za izbor
oziroma podelitev licence izda Sklep o podelitvi licence
supervizorja v socialnem varstvu. V nasprotnem primeru
Upravni odbor SZS izda Sklep o zavrnitvi vloge, v katerem pojasni razloge za zavrnitev. Zbornica javno objavi
Listo supervizorjev z licenco najkasneje do 30. 6. 2015.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni pisno najkasneje do 30. 6. 2015, s pisnim Sklepom, izid razpisa
bo objavljen tudi na spletni strani zbornice: www.szslo.si.
8.3. Pravno varstvo
Zoper Sklep, izdan v okviru predmetnega razpisa,
lahko kandidat v roku 15 dni od prejema Sklepa pri zbornici vloži pritožbo. V pritožbi je potrebno natančno navesti razloge, zaradi katerih izpodbija Sklep. Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji in merila za ocenjevanje vlog.
O pritožbah zoper Sklepe odloča Strokovni svet
SZS, v 30 dneh od prejema pritožbe. Zoper Sklep Strokovnega sveta SZS ni pritožbe.
9. Podelitev licence supervizorja v socialnem varstvu
Na podlagi predmetnega razpisa izbranim kandidatom bo izdan Sklep o podelitvi licence supervizorja
v socialnem varstvu.
Licenca se podeljuje do preklica.
Socialna zbornica Slovenije bo javno objavila listo
supervizorjev z licenco najkasneje do 30. 6. 2015.
10. Razpisna dokumentacija
Obrazci, ki so del te razpisne dokumentacije, so
v roku za prijavo na predmetni razpis objavljeni in dostopni na spletni strani zbornice: www.szslo.si.
Informacije o razpisu in izpolnjevanju razpisne dokumentacije lahko prijavitelji v času tega roka za oddajo
vlog na javni razpis pridobijo pri mag. Tei Smonker, na
tel. 01/292-73-15, tea.smonker@szslo.si, vsak delovni
dan od 8. do 12. ure.
Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje:
1. Prijavne obrazce in obvezne priloge:
– Obr.: SZS SU-1: Vloga na razpis za pridobitev
licence supervizorja v socialnem varstvu
Priloga 1. Dokazila (A 3.,4.,5)
Priloga 2: Strokovne reference (A 6)
Priloga 3: Predstavitev koncepta supervizije (B 3).
– Obr.: SZS SU-2: Izjava vlagatelja.
2. Navodila za izpolnjevanje vloge.
Socialna zbornica Slovenije
Št. 530-1/2014/10
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Na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10
– odl. US, 87/11 – ZAvMS in 47/12), 14., 15., in 24. člena Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci
zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06 in 76/10) ter
v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13,
9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1 in 38/14) in Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZI-
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PRS1011 in 3/13), Urad Vlade Republike Slovenije za
Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja
javni razpis
za izbor izdajatelja osrednje revije in spletnega
mesta za Slovence zunaj Republike Slovenije
1. Naziv in sedež organa, ki dodeljuje sredstva:
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, Slove
nija.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje:
– izdajanja tiskane revije za Slovence zunaj Republike Slovenije v slovenskem jeziku in nekaterimi članki
v angleškem jeziku, ki bo izhajala najmanj kvartarno
(vsaj štiri številke na leto) in
– postavitve ter vsebinskega in tehničnega urejanja
spletnega mesta (spletne platforme) za Slovence zunaj
Republike Slovenije, ki vključuje spletni medij e-revijo,
s praviloma dvanajstimi številkami na leto v slovenskem
in angleškem jeziku, za obdobje 2015 in 2016.
3. Razpisno področje, namen in cilji razpisa
Financiranje se nanaša na celovito medijsko oskrbo, vezano na Slovence po svetu in v zamejstvu, ter
podporo pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, ki so pomembne za Slovence v zamejstvu in po
svetu, za ohranjanje slovenske identitete ter za povezovanje Slovencev zunaj Republike Slovenije s Slovenci
v Republiki Sloveniji.
Cilj razpisa je zagotoviti pogoje za najmanj kvartarno izhajanje (vsaj štiri številke na leto) tiskane izdaje
revije za Slovence zunaj RS v slovenskem jeziku in nekaterimi članki v angleškem jeziku. Cilj razpisa je prav
tako zagotoviti pogoje za postavitev in nato tehnično
ter vsebinsko urejanje spletnega mesta, namenjenega
Slovencem zunaj RS, ki vključuje mesečno izhajanje
(praviloma dvanajst številk) osrednje revije za Slovence
zunaj Republike Slovenije v obliki e-revije (spletni medij)
v slovenskem in angleškem jeziku, do konca leta 2016,
z možnostjo podaljšanja sofinanciranja.
Dolgoročni cilj je, da spletno mesto z elektronsko
revijo postane osrednji medij, tiskana različica pa njuna
podpornica.
Namen tiskane revije in spletnega medija je:
– ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete med Slovenci po svetu in njihovimi potomci;
– krepitev vezi in vsestranskega sodelovanja med
Slovenci po svetu in Republiko Slovenijo;
– podpora Slovencem po svetu pri promociji Republike Slovenije (slovenske kulture, kulturne dediščine, jezika, gospodarstva, turizma, naravnih lepot itd.) v svetu;
– medgeneracijsko povezovanje Slovencev po svetu ter medsebojno obveščanje o njihovih dobrih praksah;
– spodbujanje kroženja idej in znanja med Slovenci
po svetu in Republiko Slovenijo;
– krepitev gospodarskega povezovanja med Slovenci po svetu in Republiko Slovenijo ter spodbujanje
investicij Slovencev po svetu v Republiko Slovenijo;
– spodbujanje vračanja Slovencev po svetu v matično domovino Republiko Slovenijo;
– obveščanje slovenske javnosti o življenju in delu
Slovencev po svetu in njihovih potomcev.
Tiskana revija mora imeti vsebinsko in vizualno privlačno sodobno obliko.
Po svoji usmeritvi mora biti:
– pluralna in nestrankarska;
– v slovenskem jeziku in deloma v angleškem jeziku;
– namenjena tudi mlajši populaciji.
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Namen ustvarjanja spletnega mesta za Slovence
zunaj Republike Slovenije je:
– ustvariti nov spletni prostor, ki sledi novim trendom in je bližje mlajšim generacijam, ki je cenejši za
razširjanje vsebin ter omogoča več-nivojsko komuniciranje in ne samo podajanje vsebin, kot je to značilno
npr. za tiskani medij;
– omogoča analizo trendov, ciljnih skupin in vsebin,
ki se glede na trenutne politične, gospodarske in kulturne spremembe pojavljajo med Slovenci zunaj Republike
Slovenije;
– lažje seznanjanje razdrobljene skupnosti Slovencev po svetu z dosežki različnih pomembnih in uspešnih
Slovencev znotraj in zunaj Republike Slovenije;
– da se z uporabo novih tehnoloških orodij »brišejo
meje« ter da se lahko tako imenovani »beg možganov«
se spreminja v »kroženje znanja« med matično domovino in Slovenci po svetu. Zato je pomembno pisati
o uspešnih strategijah in tudi tako opogumljati Slovence
doma in po svetu;
– da odpira možnosti doseganja velikega števila
različnih posameznikov ter omogoča krepitev medkulturnega in medgeneracijskega sodelovanja.
Spletno mesto mora ustrezati sodobnim standardom informacijske in komunikacijske tehnologije.
Zagotovljena mora biti berljivost in možnost uporabe na mobilnih in tabličnih napravah. Socialna omrežja
kot so: Facebook, Twitter, Linkdin, Youtube, Instagram,
ipd., ter uredništvo blogovskih okolij, naj bodo podaljšana roka celotne komunikacije spletnega mesta. Interesne skupine, ki se registrirajo s svojimi naslovi na
internetnem omrežju, so odličen kanal za komunikacijo.
Socialna omrežja pa prav tako omogočajo dvosmerno
komunikacijo v besedi, sliki in videu.
Tudi e-revija mora ustrezati sodobnim standardom
informacijske in komunikacijske tehnologije z možnostjo
branja na mobilnih in tabličnih napravah.
Biti mora interaktivno usmerjena z video in slikovnimi vsebinami ter izdajatelju mora omogočati dnevno
spreminjanje (ažuriranje) in dodajanje novih vsebin.
E-revijo je potrebno kot »informacijo« (link) vsaj
mesečno pošiljati na naslove potencialnih naročnikov.
Omogočati mora dvosmerno komunikacijo med bralcem in izdajateljem z uporabo orodij socialnih omrežij.
E-revija naj ima najmanj 50 % vsebin prevedenih
v angleščino.
K vsebinskemu sodelovanju je potrebno pritegniti
tako državne institucije in nevladne organizacije, ki se
aktivno ukvarjajo s Slovenci v zamejstvu in po svetu,
kot tudi različne posameznike in posameznice, ki živijo
zunaj Republike Slovenije, želijo pa aktivno sodelovati
pri (so)ustvarjanju revije in spletnega mesta.
3.1. Programske usmeritve
Glede vsebine je potrebno upoštevati tako namen,
cilje in usmeritve iz tretje točke tega razpisa, pluralnost
slovenskega prostora v političnem, ekonomskem in kulturnem smislu, kot tudi pluralnost okolij, v katerem živijo
potencialni bralci in spletni uporabniki.
Glavni poudarek mora biti na vsebinah, ki prispevajo k ohranjanju narodne, jezikovne in kulturne identitete
med Slovenci po svetu in njihovimi potomci ter krepijo
vsestransko sodelovanje med Slovenci po svetu in Republiko Slovenijo ter omogočajo kroženje idej, kapitala
in znanja med Slovenci po svetu in Republiko Slovenijo.
Revija in spletni medij naj obsegata promocijske,
informativne, kulturno-umetniške, gospodarske in druge
vsebine, ki izhajajo iz skupnega slovenskega kulturnega
prostora, iz slovenskega kulturnega in gospodarskega
dogajanja in iz slovenske tradicije. Vsebine morajo biti
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uravnotežene in ločene po tematskih sklopih. V kulturnem pomenu morajo odražati tako folklorne kot alternativne oblike kulturnega ustvarjanja, tako zgodovinske kot
sodobne oblike ohranjanja tradicije, tako uveljavljene kot
mlade in še neprepoznavne ustvarjalce.
Objavljati se morajo aktualne, najnovejše novice,
zabavne, znanstvene in gospodarske vsebine, družbene
prelomnice, zgodovinski dogodki, slavne osebnosti in še
ne poznane izjemne osebe ter druge vsebine iz vsakdanjega družbenega življenja.
Prikazovati je potrebno dogajanje v izseljenskih
skupnostih, pa tudi v zamejstvu, s poudarkom na dogodkih in ljudeh, ki v teh okoljih uspešno ohranjajo in
spodbujajo slovensko kulturo in tradicijo ter promovirajo
Slovenijo v svojih širših okoljih. Ključno je pisati o uspešnih strategijah in načinih ter s tem opogumljati ljudi pri
njihovih prizadevanjih.
Vključevati je potrebno predstavitve dosežkov Slovencev po svetu in Republiki Sloveniji na kulturnem,
gospodarskem in drugih področjih ter tako prispevati
k promociji teh dosežkov.
Spletni medij z revijo mora postati stičišče, vstopna
točka za spoznavanje Slovenije (Slovencem po svetu in
v zamejstvu) ter (slovenskim državljanom) za spoznavanje slovenske skupnosti po svetu in v zamejstvu.
Vsebine morajo biti namenjene potrebam in željam mladih ter sodobnim oblikam umetniške in kulturne
produkcije v Sloveniji ter tudi možnostim in promociji gospodarskega oziroma podjetniškega sodelovanja
in povezovanja med Slovenci po svetu in Republiko
Slovenijo (npr. predstavitve dobrih praks na področju
gospodarstva itd.).
Pomembna je vzpostavitev mreže (mladih) sodelavcev po svetu in v zamejstvu, ki bi soustvarjali vsebine.
Slovensko skupnost po svetu je potrebno aktivno vključiti v izgrajevanje in vzdrževanje različnih komunikacijskih
poti, postati morajo tudi subjekt (tisti, ki poročajo) in ne
samo objekt komunikacije (tisti, o katerih se poroča).
Vzpostaviti je potrebno aktivno sodelovanje s čim
večjim številom kulturnih institucij v Sloveniji in slovenskimi inštitucijami po svetu in v zamejstvu, promovirati
njihovo delovanje, kot tudi obveščati o bogatem kulturnem in umetniškem ustvarjanju znotraj slovenske skupnosti po svetu in v zamejstvu. Prav tako je potrebno
povezovanje z drugimi spletnimi platformami in mediji
ter vključevanje drugih medijev in institucij.
4. Razpisni pogoji
4.1. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji projekta, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
so registrirane za založniško oziroma za izdajateljsko
dejavnost na področju izdajanja periodičnega in drugega
tiska ter spletnih medijev,
– izkušnje na področju obveščanja Slovencev zunaj
Republike Slovenije in mednarodne javnosti o dogodkih
v Republiki Sloveniji,
– izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do Urada
Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in
po svetu in izkazano pozitivno poslovanje na področju
založništva oziroma za izdajateljske dejavnosti ter spletnih medijev,
– izpolnjevanje posebnih pogojev razpisa.
4.2. Posebni razpisni pogoji
Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis predložiti:
– predlog programske in vsebinske zasnove tiskane revije,
– predlog programske in vsebinske zasnove spletnega mesta z e-revijo,
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– predlog kadrovske zasedbe (mrežo sodelavcev
v Republiki Sloveniji in v tujini),
– predlog poslovnega oziroma finančnega načrta
projekta vključno z načrtom distribucije in trženja v in
zunaj Republike Slovenije,
– osnutek celostne (tudi grafične) podobe tiskane
revije, spletnega mesta z e-revijo,
– druge obvezne dokumente, določene v razpisni
dokumentaciji.
5. Merila za ocenjevanje
1. Kakovost ter ujemanje predloga programske in vsebinske zasnove revije ter spletnega mesta
z namenom, cilji in programskimi usmeritvami razpisa
(0-35 točk);
2. Kakovost predloga celostne (tudi grafične) podobe tiskane revije, spletnega mesta z e-revijo
(0-15 točk);
3. Kakovost ter uresničljivost poslovnega oziroma finančnega načrta projekta vključno z načrtom
distribucije in trženja v in zunaj Republike Slovenije
(0-20 točk);
4. Spodbujanje sodelovanja Slovencev zunaj
Republike Slovenije in v Republiki Sloveniji z revijo in
spletnim mestom z e-revijo (0-20 točk);
5. Ukvarjanje s tovrstno dejavnostjo v preteklosti
(0-10 točk).
6. Okvirna višina proračunskih sredstev, ki so na
voljo za predmet razpisa: vrednost vseh razpoložljivih
proračunskih sredstev, namenjenih za predmet razpisa,
znaša do največ 100.000,00 EUR v leto 2015 in do največ 70.000, 00 EUR v letu 2016.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za posamezno leto morajo
biti porabljena v tekočem proračunskem letu, oziroma
v plačilnih rokih, ki jih bo določal Zakon o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2015 in 2016.
8. Rok za prispetje vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Vloge morajo biti poslane na naslov: Urad Vlade RS
Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000
Ljubljana, Slovenija. Rok za prispetje vlog na Urad je
6. 2. 2015.
Vloge se lahko oddajo na zgornji naslov tudi osebno
in sicer najkasneje 6. 2. 2015 do 14. ure.
Opremljenost vloge:
Vloge morajo na Urad prispeti v zaprtih ovitkih,
opremljenih z:
– oznako: Ne odpiraj – Vloga za Javni razpis za
izbor izdajatelja osrednje revije in spletnega mesta za
Slovence zunaj RS in
– naslovom predlagatelja na hrbtni strani ovitka.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja
z vsemi pogoji in merili razpisa.
9. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Posebna strokovna komisija, ki jo imenuje predstojnik Urada, bo izvedla odpiranje vlog in jih ocenila.
Strokovna komisija bo pričela z odpiranjem vlog 9. 2.
2015 ob 10. uri v prostorih Urada. Pri odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog, glede na to
ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru
vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija predlagatelje pozvala, da vloge dopolnijo.
Zavržene bodo vloge, ki ne bodo posredovane
v roku in na način iz 8. točke tega razpisa, in nepopolne
vloge, ki ne bodo pravilno in v roku dopolnjene.
Zavrnjene bodo vloge, ki ne bodo izpolnjevale
osnovnih, splošnih pogojev za sodelovanje na razpisu
ter neizbrane vloge.
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O izbrani, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči
s sklepom predstojnik Urada na podlagi predloga strokovne komisije.
Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma najpozneje v roku 25 dni od dneva
odpiranja vlog.
10. Pritožbeni postopek
Vlagatelj vloge lahko vloži pritožbo zoper končno
odločitev na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu
in po svetu v roku 8 dni od prejema odločitve. Pritožnik
mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih se pritožba vlaga. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila in pogoji za ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranim vlagateljem.
O pritožbi bo odločeno s sklepom v roku 15 dni od prejema pritožbe. Sklep o pritožbi vlagatelja je s tem dokončen. Zoper sklep o pritožbi se lahko sproži upravni spor.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani
Urada: www.uszs.gov.si.
Zainteresirani jo lahko v razpisnem roku dvignejo tudi v tajništvu, na Uradu Vlade RS za Slovence
v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, Ljubljana,
tel. 01/230-80-00 (vsak delavnik med 9. in 15. uro).
Vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, Ljubljana, vsak delovnik med 9. in 15. uro,
tel. 01/230-80-00 ali po elektronski pošti na naslovu:
urad.slovenci@gov.si.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za moške in ženske.
Urad Vlade RS
za Slovence v zamejstvu in po svetu
Ob-1034/15
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2015 (Uradni vestnik MOV, št. 39/2014) in
Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na
področju turizma v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik
MOV, št. 39/2014) Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov
na področju turizma v Mestni občini Velenje
za leto 2015
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini
Velenje z naslednjimi vsebinami: promocijsko-informativne aktivnosti, dejavnosti na področju ohranjanja
naravne in kulturne dediščine, dejavnosti urejanja in
varstva okolja, spodbujanje razvoja celovitih turističnih
proizvodov, izvedba turističnih vodenj, študijskih tur,
izmenjav in ogledov znamenitosti za obiskovalce in turiste, aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka, organizacija izobraževanj, seminarjev, predavanj
in delavnic z namenom pospeševanja razvoja turizma,
osveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za
pozitiven odnos do turistov in turizma ter realizacija
turističnih projektov.
II. Razpisna področja
A: Sofinanciranje programov in projektov turističnih
društev
Na razpisno področje A se lahko prijavijo turistična
društva, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje.

B: Sofinanciranje programov turističnih podmladkov
Na razpisno področje B se lahko prijavijo turistični
podmladki, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje in
delujejo v okviru turističnih društev.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega
razpisa niso:
– programi in projekti, ki se ne izvajajo na območju
Mestne občine Velenje. Izjema so programi in projekti,
katerih vsebina je promocija oziroma trženje turistične
ponudbe Mestne občine Velenje,
– programi in projekti, ki se sofinancirajo s posebnih
proračunskih postavk oziroma, ki so že pridobili proračunska sredstva Mestne občine Velenje,
– stroški dela oziroma plač prijaviteljev,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, materialni stroški, potrebni za
delovanje prijavitelja (stroški telefona, elektrike, vode,
ogrevanja …),
– programi in projekti, ki niso s področja turizma.
III. Pogoji za dodelitev sredstev:
Za kandidiranje na javnem razpisu mora prijavitelj
izpolnjevati naslednje pogoje:
– sedež na območju Mestne občine Velenje,
– skladno z veljavno zakonodajo, urejeno vso potrebno dokumentacijo,
– zagotovljene pravne, organizacijske, materialne,
prostorske, kadrovske in druge pogoje za realizacijo
prijavljenih programov in projektov,
– v preteklem letu je sodeloval na najmanj treh
prireditvah v organizaciji Mestne občine Velenje ali Turistične zveze Velenje,
– v preteklem letu je sodeloval z Mestno občino
Velenje – TIC.
Na razpisu ne more kandidirati prijavitelj, ki ni opravil programa in realiziral projektov, ki jih je prijavil na
razpis v preteklem obdobju (izjema je ne-realizacija zaradi višje sile ali razlogov, na katere niso mogli vplivati).
IV. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav
Komisija za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje (v nadaljnjem besedilu: komisija) bo pri ocenjevanju prijav
upoštevala spodnja merila. Vrednotenje je podrobneje
opredeljeno v priloženem dokumentu Merila.
a) Za razpisno področje A – Programi in projekti
Splošna merila
– število članov društva,
– kontinuiteta delovanja društva,
– število sodelovanj na javnih turističnih prireditvah
v organizaciji Mestne občine Velenje ali Turistične zveze
Velenje v preteklem letu.
Posebna merila
Program
– promocijsko-informativne aktivnosti,
– dejavnosti na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine,
– dejavnosti urejanja in varstva okolja,
– spodbujanje razvoja celovitih turističnih pro
izvodov,
– izvedba turističnih vodenj, študijskih tur, izmenjav
in ogledov znamenitosti za obiskovalce in turiste,
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka,
– organizacija izobraževanj, seminarjev, predavanj
in delavnic z namenom pospeševanja razvoja turizma,
– osveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva
za pozitiven odnos do turistov in turizma.
Projekti
– organizacija in trajanje projekta,
– predviden doseg projekta,
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– pomembnost projekta za promocijo Mestne občine Velenje,
– prijava na razpise za pridobitev državnih sredstev
oziroma sredstev EU,
– usklajenost s smernicami razvoja turizma.
Prednostno bodo ovrednoteni tisti dogodki in prireditve, ki bodo imeli nacionalni ali mednarodni značaj in
tisti, ki bodo s svojimi vsebinami prispevali k povečani
prepoznavnosti in obiskanosti Mestne občine Velenje.
Prijavitelj lahko prijavi največ tri projekte.
b) Za razpisno področje B – Programi turističnih
podmladkov
Splošna merila
– število članov turističnega podmladka,
– kontinuiteta delovanja turističnega podmladka,
– število sodelovanj na javnih turističnih prireditvah
v organizaciji Mestne občine Velenje ali Turistične zveze
Velenje v preteklem letu.
Posebna merila
Program
– promocijsko–informativna aktivnost,
– dejavnosti na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter urejanju in varstvu okolja,
– spodbujanje razvoja turističnih proizvodov namenjenih otrokom,
– sodelovanje v projektu Turizmu pomaga lastna
glava,
– sodelovanje na turističnih prireditvah v kraju,
– aktivno sodelovanje na izobraževanjih in delavnicah.
V. Priloge:
Vloga mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:
– za področje A: Sofinanciranje programov in projektov turističnih društev:
– izpolnjene obrazce (obrazec 1, obrazec 2, obrazec 3, obrazec 4, obrazec 5, obrazec 6, obrazec 7)
razpisne dokumentacije za sofinanciranje programov in
projektov turističnih društev,
– parafiran vzorec pogodbe (priloga 1),
– fotokopijo temeljnega akta društva (v primeru,
da je društvo prijavilo program in projekte na razpis
v letu 2014 in v letošnjem letu ni sprememb v društvu,
se poda le izjava, da se akt ni spremenil) (priloga 2),
– potrdilo o sodelovanju na javnih turističnih prireditvah v organizaciji Mestne občine Velenje ali Turistične
zveze Velenje;
– za področje B: Sofinanciranje programov turističnih podmladkov:
– izpolnjene obrazce (obrazec 1, obrazec 2, obrazec 3, obrazec 4, obrazec 5, obrazec 6, obrazec 7)
razpisne dokumentacije za sofinanciranje programov
turističnih podmladkov, ki delujejo v okviru turističnih
društev, turistične zveze in članov turistične zveze,
– parafiran vzorec pogodbe (priloga 1),
– fotokopijo temeljnega akta društva (v primeru,
da je društvo prijavilo program in projekte na razpis
v letu 2014 in v letošnjem letu ni sprememb v društvu,
se poda le izjava, da se akt ni spremenil) (priloga 2),
– potrdilo o sodelovanju na javnih turističnih prireditvah v organizaciji Mestne občine Velenje ali Turistične
zveze Velenje.
Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in
žigosa zakoniti zastopnik prijavitelja oziroma od njega
pooblaščena oseba.
VI. Višina razpisanih sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago v proračunu za izvedbo javnega razpisa so:

Št.

3 / 16. 1. 2015 /

Stran

– za razpisno področje A: 17.000 €,
– za razpisno področje B: 3.000 €.
Višina dodeljenih sredstev
Na podlagi ocenjevanja vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in razdelitve razpisanih
sredstev ter ga posreduje županu Mestne občine Velenje, ki na podlagi predloga komisije izda sklepe o izboru
prejemnikov sredstev (v nadaljevanju: sklep).
Upravičenec je dolžan na Urad za razvoj in investicije Mestne občine Velenje po zaključenem programu oziroma projektu v letu 2015, dostaviti vsebinsko
in finančno poročilo ter priložiti pisna dokazila (vabila,
fotografije) o izvedenih aktivnostih. Upravičenec lahko
dostavi vsebinsko in finančno poročilo za zaključeni
posamezni del programa, ki ga je opredelil v svoji vlogi
na javni razpis.
Upoštevana bodo vsebinska in finančna poročila,
ki jih bo Urad za razvoj in investicije Mestne občine
Velenje prejel do 30. novembra 2015. Izjema velja za
projekte, ki bodo izvedeni točno na 30. novembra ali pa
v mesecu decembru 2015. V tem primeru je upravičenec
dolžan na Urad za razvoj in investicije Mestne občine
Velenje v roku 8 dni po zaključenem projektu, dostaviti
vsebinsko in finančno poročilo ter priložiti pisna dokazila
o izvedenih aktivnostih. Upravičencu se bodo izplačala
sredstva v višini, ki bodo izkazana s predloženim vsebinskim in finančnim poročilom, vendar največ v višini,
določeni s sklepom.
Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri
obravnavanju vlog zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2015.
VII. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2015. Izjema velja
za projekte, ki bodo izvedeni točno na 30. novembra
2015 ali pa v mesecu decembru 2015.
VIII. Rok za vložitev vlog
Prijavitelj odda vlogo na javni razpis s priporočeno
pošiljko po pošti ali osebno na naslov Mestna občina
Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje – vložišče, soba 10.
Vloga se šteje za pravočasno, če je prispela ali bila
vročena na naslov do dne, 26. 2. 2015 do 14. ure.
Ovojnica mora biti ustrezno opremljena z izpolnjenim obrazcem 7, iz katerega je razvidno na katero
področje se prijavitelj prijavlja (A ali B).
Prijavitelj iz področja A se lahko prijavi za izvedbo
največ treh projektov. Prijavitelj lahko kot partner sodeluje v več projektih.
IX. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje vlog bo 27. februarja 2015, ob 12. uri
v prostorih Vile Biance. Za vsako vlogo komisija ugotovi,
ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali
je glede na besedilo javnega razpisa popolna. Odpiranje
vlog je javno. O odpiranju vlog komisija sproti vodi zapisnik. Vse nepravočasno predložene vloge se izločijo iz
postopka izbire in se neodprte vrnejo vlagatelju.
Prijavitelje, katerih vloge na javnem razpisu ne
bodo popolne, bo komisija v roku osmih delovnih dni od
dneva odpiranja vlog pisno pozvala, naj vloge dopolnijo.
Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od petnajstih delovnih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem
roku ne bodo dopolnili, bo Urad za razvoj in investicije
Mestne občine Velenje zavrgel s sklepom.
Prijavitelj lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni od prejema sklepa, in sicer
na naslov: Mestna občina Velenje, Urad za razvoj in
investicije, Titov trg 1, 3320 Velenje. Vložena pritožba
ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi
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katerih je vložena pritožba. Predmet pritožbe ne morejo
biti postavljena merila za dodelitev sredstev. O pritožbi
odloča župan.
X. Obvestilo o izidu razpisa: prijavitelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v 45 dneh po
poteku roka za predložitev vlog.
XI. Podpis pogodbe: urad za razvoj in investicije
Mestne občine Velenje posreduje upravičencu sklep ter
ga hkrati pozove k podpisu pogodbe. Če se upravičenec
v roku petnajstih dni od prejema poziva nanj ne odzove,
se šteje, da je umaknil vlogo na javni razpis.
XII. Nadzor nad porabo sredstev: nadzor nad izvajanjem programov oziroma projektov in nad porabo
dodeljenih sredstev opravlja Urad za razvoj in investicije
Mestne občine Velenje.
XIII. Razpisna dokumentacija in označitev vlog:
razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na naslovu
Mestna občina Velenje, Turistično-informacijski center
Velenje, Stari trg 3 (Vila Bianca), 3320 Velenje in na
spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si (Priložnosti – Javni razpisi, natečaji). Vloga, ki jo
je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije,
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila.
XIV. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse
dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan, na tel. 03/896-18-60
ali po elektronski pošti: tic@velenje.si.
Mestna občina Velenje
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Razpisi delovnih mest
Št. 100-3/2015

Ob-1029/15

Svet zavoda Osnovne šole Frana Kocbeka Gornji
Grad, Kocbekova cesta 2, 3342 Gornji Grad, na podlagi 58. člena ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 40/12
– ZUJF, 57/2012 – ZPCP-2D) in sklepa redne seje Sveta zavoda OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad z dne 25. 9.
2014, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan kdor:
– izpolnjuje pogoje po 53. členu ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/2012 –
ZPCP-2D) ali
– izpolnjuje pogoje po 145. členu ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 65/09-popr., 20/2011, 40/12 – ZUJF in 57/2012
– ZPCP-2D) ali
– izpolnjuje pogoje po 43. členu ZOFVI-A (Uradni
list RS, št. 64/01) ali
– izpolnjuje pogoje po 9. členu ZOFVI-H (Uradni list
RS, št. 58/09 in 65/09 – popr.)
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo
5-ih let.
Kandidati morajo k vlogi priložiti program vodenja
zavoda.
Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev, vključno z izpisom dejstev iz kazenske evidence,
pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »za razpis ravnatelja« in naslovijo na naslov: Svet zavoda OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad, Kocbekova cesta 21, 3342
Gornji Grad, v roku 15 dni od dneva objave tega razpisa.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 4 mesecev
od dneva objave razpisa.
Svet zavoda Osnovne šole Frana Kocbeka
Gornji Grad
Ob-1030/15
Svet zavoda Vzgojnega zavoda Kranj, Šempeterska ulica 3, Kranj, na podlagi sklepa sveta z dne 22. 12.
2014 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja po 53.,
145., 43. ali 9. členu ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09,
20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP – 2D)
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predviden začetek dela bo takoj po izvolitvi.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka
ni v kazenskem postopku pošljite v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Vzgojnega zavoda
Kranj, Šempeterska ulica 3, 4000 Kranj, z oznako »Prijava na razpis ravnatelja/ice«.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda
Vzgojnega zavoda Kranj
Št. 110-53/2014

Ob-1064/15

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 77/09 in 46/13):
– 1 prosto mesto državnega pravobranilca na
sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem
pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na
mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu
Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI) z opisom svoje strokovne dejavnosti po pridobljeni
diplomi, dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev ter
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na mesto državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo, da za
namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu
za pravosodje, da pridobi naslednje podatke iz uradnih
evidenc:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan strokovni
naslov univerzitetni diplomirani pravnik oziroma temu
strokovnemu naslovu enakovreden, v tujini pridobljen
strokovni naslov, z navedbo datuma izdane diplome ali
nostrifikacije ter navedbo institucije, ki jo je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit, z navedbo
datuma opravljenega izpita;
– da je osebnostno primeren.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je
dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.
Ministrstvo za pravosodje
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Št. 705-39/2015/2

Ob-1068/15

Na podlagi 283. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – Zarbit, 28/09, 51/10,
26/11, 14/12, 17/13 – odločba US:U-I-79/12-15, 53/14 in
58/14 – odločba US:U-I-148/13-15; v nadaljevanju: ZIZ),
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
– 1 prosto mesto za izvršitelja s sedežem na
območju Okrožnega sodišča v Novi Gorici.
Razpisni pogoji:
Za izvršitelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 281. člena ZIZ.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 281. člena ZIZ),
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 4. točke prvega odstavka 281. člena ZIZ,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1. točka prvega
odstavka 281. člena ZIZ),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega odstavka 281. člena ZIZ),
– ima zaključeno 4 letno srednješolsko izobrazbo,
z navedbo datuma izdanega potrdila o pridobljeni izobrazbi ter navedbo institucije, ki je potrdilo izdala (3. točka prvega odstavka 281. člena ZIZ),
– je opravil izpit za izvršitelja po programu, ki ga
je predpisal minister, pristojen za pravosodje, z navedbo datuma izdaje potrdila o opravljenem izpitu (5. točka
prvega odstavka 281. člena ZIZ),
– ni bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega
je moralno nevreden za opravljanje dejanj izvršbe in
zavarovanja ter da zoper njega ni v teku kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki je lahko ovira za imenovanje za izvršitelja (7. točka prvega odstavka 281. člena
ZIZ),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni
za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja skladno
s Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih,
ki se nanašajo na prostore in opremo izvršitelja (Uradni
list RS, št. 6/99 in 75/02), pri čemer morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni
zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja med dejanskim in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse predhodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena oseba (8. točka prvega
odstavka 281. člena ZIZ),
4. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za
namen tega razpisnega postopka pridobi podatke iz
prve, druge, tretje, četrte in pete alinee 3. točke iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je
dosegljiv.
Izbiro med kandidati, ki bodo izpolnjevali vse pogoje
za imenovanje, opravi minister za pravosodje, pri čemer
upošteva predvsem delovne izkušnje, delovno dobo in
oceno o vrednosti javnega zaupanja (šesti odstavek
283. člena ZIZ).
Pisne prijave na razpisano mesto izvršitelja sprejema Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3,
Ljubljana, 15 dni po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Ministrstvo za pravosodje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

3 / 16. 1. 2015 /

Stran

Druge objave
Št. 307-4/2014

Ob-1038/15

Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljub
ljana, na podlagi določb Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in določb Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11) ter Sklepa Vlade Republike Slovenije
št. 47803-79/2014/4 z dne 9. 10. 2014, objavlja
ponovno javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Univerze v Ljubljani
1. Naziv in sedež organizatorja: Univerza v Ljub
ljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa rektor prof. dr. Ivan Svetlik, matična številka: 5085063000,
davčna številka: SI54162513.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb za prodajo
poslovnih prostorov in izhodiščna cena
Dva poslovna prostora, v izmeri 110,95 m2 in pripadajoča oprema, v drugem nadstropju, v objektu Tobačna, na naslovu Tržaška 2, 1000 Ljubljana in sicer:
– del stavbe št. 191 v stavbi št. 517, k.o. 2679 Gradišče II (ID 5764240), v izmeri 89,35 m2,
– del stavbe št. 203 v stavbi št. 517, k.o. 2679 Gradišče II (ID 5764252), v velikosti 21,6 m2,
– ustrezen solastniški delež na vseh skupnih delih
stavbe in
– pripadajoča oprema v poslovnem prostoru št. 191:
Predmet

Štev.
kosov

1.

Dvodelna omara arhivska 200

11

2.

Nizka omara 100

8

3.

Pisalna miza, kotna

10

4.

Pisalna miza, pravokotna

1

5.

Pisarniški stol

12

6.

Delovna miza

2

7.

Predalnik na kolesih

10

8.

Komunikacijska omara

1

9.

Switch

1

10.

Siol internet

1

11.

Monitor Hyundai

1

12.

Tipkovnica alarmnega sistema
Rival in alarmna naprava

1

13.

Klimatska naprava

4

14.

Prenosni telefon

4

15.

ISDN telefon

1

16.

PSTN telefon

1

17.

Tabla bela

1

18.

Gasilnik S-6

1

19.

Garderobno stojalo

3

20.

Koš za smeti

1

21.

Ključ vhodnih vrat

3

22.

Ključ poštnega nabiralnika

1

23.

Seznam vstopnih kod alarmnega
sistema

1

Oba poslovna prostora in oprema se prodaja skupaj. Nakup zgolj posameznega poslovnega prostora
brez opreme, ni možen.
Prodaja poslovnih prostorov bo potekala na podlagi metode ponovnega javnega zbiranja ponudb, kot
je opredeljeno v Uredbi o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (35. do 39. člen) in
23. členu Zakona o stvarnem premoženju države.
Izhodiščna cena: Za obe nepremičnini in opremo
skupaj 110.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno
– kupljeno«;
3.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal
najvišjo ceno in bo s sklepom rektorja izbran za najugodnejšega ponudnika;
3.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno
pogodbo v roku 15 dni od prejema obvestila in plačati
kupnino v roku 3 delovnih dni po sklenitvi prodajne pogodbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Univerza v Ljubljani pravico zadržati
vplačano varščino;
3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;
3.5 Plačilo celotne kupnine v roku po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe;
3.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarske
overitve podpisov na pogodbi ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški
knjigi pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10 %
izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati
na podračun pri UJP št. 0110 0603 0707 119. Plačana
varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti najkasneje v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega
ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo,
naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko,
davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv
in naslov banke za vračilo varščine, telefonsko številko) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene
izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na
javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo
z vsemi prilogami do vključno 12. 3. 2015. V primeru,
da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno
po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponud-
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ba za nakup nepremičnine Tržaška 2« na naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6,
1000 Ljubljana.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe),
ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 12. 5.
2015.
5. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije
za ogled predmetne nepremičnine, dobijo interesenti na
Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za strojništvo, pri kontaktni
osebi dr. Tone Češnovar, tel. 01/477-11-43, elektronska
pošta: dekanat@fs.uni-lj.si.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo javno odprla prispele ponudbe dne
13. 3. 2015, s pričetkom ob 10. uri v prostorih Univerze
v Ljubljani, Fakultete za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000
Ljubljana.
6.2 Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ponujena najvišja cena. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so
ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni,
pozvala k oddaji nove ponudbe.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni
po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Prodajalec si pridržuje pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do ponudnikov, do sklenitve pogodbe
prekine oziroma ustavi postopek prodaje. Ob morebitni
ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom v neobrestovanem znesku in se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem
razpisne dokumentacije.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno
v Uradnem listu RS, na spletni strani Univerze v Ljub
ljani in na spletni strani Univerze v Ljubljani, Fakultete
za strojništvo.
Univerza v Ljubljani
Št. 4261-01/2015

Ob-1040/15

Na podlagi drugega odstavka 20. člena Odloka
o turistični taksi v Občini Bovec (Uradno glasilo, št. 5/05,
Uradni list RS, št. 2/13), v skladu s 24. členom Zakona
o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04,
57/12) Občina Bovec objavlja
javni poziv
za posredovanje podatkov,
ki bodo osnova za izračun pavšalnega zneska
turistične takse v Občini Bovec
I. Poziv novim zavezancem
Občina Bovec poziva nove zavezance iz 9. člena
Odloka o turistični taksi v Občini Bovec (lastnike počitniških hiš in stanovanj na območju Občine Bovec) k oddaji podatkov. Novi zavezanci so dolžni podatke vpisati
v predpisani priloženi obrazec in jih do vključno 23. 2.
2015 poslati na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih
žrtev 8, 5230 Bovec.
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OBRAZEC ZA POSREDOVANJE PODATKOV, KI BODO OSNOVA ZA IZRAČUN
PAVŠALNEGA ZNESKA TURISTIČNE TAKSE V OBČINI BOVEC

Ime in priimek lastnika počitniške hiše/stanovanja v Občini Bovec (zavezanca):

Naslov stalnega bivališča zavezanca:
Matična številka:

Davčna številka:

Telefonska številka:
Naslov počitniške hiše/stanovanja:
Uporabna površina počitniške hiše/stanovanja:

m2

Število ležišč:

Lastnik z dne:
Kraj in datum:

Podpis zavezanca:

II. Poziv zavezancem, ki uveljavljajo oprostitvene
razloge
Občina Bovec poziva tudi vse zavezance po 9. členu Odloka o turistični taksi v Občini Bovec (lastnike
počitniških hiš in stanovanj na območju Občine Bovec),
da v primeru obstoječih oprostitvenih razlogov za leto
2014, kot sledijo iz druge alinee 7. člena odloka, lahko do postavljenega roka (kolikor tega še niso storili)
podajo vlogo za oprostitev plačila letnega pavšalnega
zneska turistične takse za leto 2014. Iz preteklih izpolnjenih obrazcev se upoštevajo zgolj podatki o uporabni
površini in številu ležišč, medtem ko vloge za morebitno oprostitev niso prenosljive na naslednje leto in je
njihovo upravičenost treba izkazovati vsako leto sproti
za preteklo leto. Oprostilni razlogi so le stalno bivališče
ali oddaja v najem za bivanje, invalidnost in nebivalnost
objekta, ki se dokazuje s fotografijami.
Vloge z oprostitvenimi razlogi in utemeljitvijo pošljite
na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230
Bovec, do vključno 23. 2. 2015.
Odlok in Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Občini Bovec ter predpisani obrazec za posredovanje podatkov sta v elektronski obliki dostopna na spletni
strani Občine Bovec: http://obcina.bovec.si. Za kakršna
koli pojasnila smo vam na voljo na tel. 05/38-41-911
(kontaktna oseba Patricija Muršič) in 05/38-41-902 (kontaktna oseba Vesna Cuder).
Občina Bovec
Št. 48/15

Ob-1043/15

Inženirska zbornica Slovenije v skladu s 6. členom
Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga
pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04, 60/05,
73/05 in 55/11) preklicuje neveljavne:
– enotne žige pooblaščenih inženirjev: Deziderij Kuhar, univ. dipl. inž. str., S-0897; Jožef Golob, inž. stroj.,
S-1034; Marja Hribar, univ. dipl. inž. grad., G-3177;
Peter Bizilj, univ. dipl. inž. grad., G-1780; Peter Križnik,
univ. dipl. inž. grad., G-0266; Stjepan Abramovič, univ.
dipl. inž. str., S-0167; Andrej Černe, inž. metal. in mater.,
T-0615; Dušan Gašperič, inž. gradb., G-0469; Jerica
Mlinarič, univ. dipl. inž. geod., T-0119; Roman Ložar,
univ. dipl. inž. el., E-1130; Gordana Vuković, univ. dipl.
inž. el., E-0383;
– in izkaznice: št. izkaznice 49010 z veljavnostjo
do 30. 6. 2016; št. izkaznice 48235 z veljavnostjo do
30. 6. 2016; št. izkaznice 48608 z veljavnostjo do 30. 6.
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2016; št. izkaznice 51457 z veljavnostjo do 30. 4. 2017;
št. izkaznice 50228 z veljavnostjo do 30. 9. 2016; št.
izkaznice 48313 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 46224 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice
45586 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 45837
z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 49488 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 48422 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 45759 z veljavnostjo
do 30. 6. 2016.
Inženirska zbornica Slovenije
Št. 9927-1-1/2015

Ob-1058/15

Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000
Ljubljana, preklicuje potrdilo o strokovnem izpitu, izdano
na ime Janja Drobne, št. 151-1019/12, izdano dne 31. 7.
2012, zaradi napačne navedbe izobrazbe, strokovna
izobrazba mora biti skladna z Odredbo o programu pripravništva in strokovnega izpita za poklic tehnik zdravstvene nege (Uradni list RS, št. 10/12).
Zdravstveni dom Ljubljana

Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-27/2006/24

Ob-1042/15

V register političnih strank se pri politični stranki
Slovenski ljudski stranki, s kratico imena SLS in s sedežem v Ljubljana, Beethovnova ulica 4, ter z matično številko 1029711000, vpiše sprememba zastopnika
stranke.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Marko Zidanšek, roj. 11. 11. 1968, državljan Republike Slovenije,
s stalnim prebivališčem: Začret 16, Začret.
Št. 2153-4/2011/25

Ob-1059/15

V register političnih strank se pri politični stranki
Stranki za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije – TRS, s skrajšanim imenom Stranka TRS, s kratico imena TRS in s sedežem v Ljubljani, Parmova
ulica 41 ter z matično številko: 4036697000, vpiše sprememba statuta stranke.
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Evidence sindikatov
Št. 101-38/2014-3

Ob-4241/14

Pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška, se
z dnem 18. 6. 2014 vpišejo Pravila/statut sindikata SVIZ
CENTER ZA DOPISNO IZOBRAŽEVANJE UNIVERZUM in sicer z naslednjimi podatki: zaporedna številka
vpisa v evidenco: 203, ime sindikata: SVIZ CENTER
ZA DOPISNO IZOBRAŽEVANJE UNIVERZUM, sedež
sindikata: Grošljeva ul. 4, 1000 Ljubljana.
Št. 101-11/2014-2

Ob-4295/14

Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Sindikat Doma Antona Skale, vpisan v evidenco
sindikatov pri Upravni enoti Maribor, dne 27. 7. 1993,
pod zaporedno številko 150/1993, je spremenil naziv
sindikata in se sedaj imenuje Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Dom Antona
Skale Maribor.
Skrajšano ime sindikata je SVIZ Dom Antona Skale Maribor.
Sprememba naziva sindikata velja od 19. 12. 2014
dalje in je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 10/2014,
z dne 19. 9. 2014.
Št. 101-4/2014-2

Ob-4303/14

Pravila ZSSS, Sindikata Komunalno stanovanjskega podjetja Sežana, s sedežem v Sežani, Partizanska cesta 2, 6210 Sežana, ki se hranijo na Upravni
enoti Sežana, na podlagi odločbe št. 024-24/93-3, z dne
18. 6. 1993 in so vpisana v evidenco statutov sindikatov
pod zap. št. 24, z dne 18. 6. 1993, se izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1037/15
Ime medija: VAŠA TELEVIZIJA (VTV).
Izdajatelj: VTV Studio, d.o.o., Žarova cesta 10, Velenje.
Ime in priimek ter stalno bivališče oseb, ki imajo
več kot 5 % delež kapitala upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Rajko Djordjevič, Šaleška 18d, Velenje
– 100,00 %.
Direktor: Rajko Djordjevič.
Ob-1054/15
Ime medija: ČZD KMEČKI GLAS, d.o.o., Vurnikova
ul. 2 Ljubljana.
Edini družbenik: Zadružna zveza Slovenije, z.o.o.
Miklošičeva 4, Ljubljana.
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Objave sodišč
Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova

N 71/2009

Os-4282/14

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici
Mojci Kac, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne
lastnine na stavbi z naslovom Maribor, Goriška ulica 20
in 22, na predlog priglasitelja Huberta Švarca, stanujočega Goriška ulica 22, Maribor, zastopanega po pooblaščenki Sabini Grabner s.p., NIPS nepremičnine, Maribor, 17. 12. 2014 izdalo sklep o začetku postopka za
vzpostavitev pravnega naslova, kupne pogodbe z dne
26. 5. 1970, sklenjene med prodajalcem Podjetje za
visoke gradnje Stavbar Maribor, Industrijska ulica 13,
ki ga je zastopal glavni direktor Valentin Breznik in
kupovalko Ljubo Zemljič, stanujočo Maribor, Krekova
ulica 14, s katero je prodajalec kupovalki prodal enosobno stanovanje št. 32 v V. nadstropju, velikosti 32,30 m²,
v vzhodnem stopnišču, v JU-ST-V/11 ob novi Betnavski
cesti v Mariboru, na parceli št. 535/2 in 537/1, k.o. Spodnje Radvanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Huberta Švarca.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 12. 2014
N 71/2009

Os-4283/14

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici
Mojci Kac, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne
lastnine na stavbi z naslovom Maribor, Goriška ulica 20
in 22, na predlog priglasiteljice Pavle Bohinc, stanujoče
Goriška ulica 20, Maribor, zastopane po pooblaščenki Sabini Grabner s.p., NIPS nepremičnine, Maribor,
17. 12. 2014 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnih naslovov:
– kupne pogodbe št. 666-189/12-4-LA z dne 14. 4.
1970, sklenjene med prodajalcem Podjetje za visoke
gradnje Stavbar Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je
zastopal glavni direktor Valentin Breznik in kupovalko
Tončko Ivanušo, stanujočo Radvanjska cesta 102, Maribor, s katero je prodajalec kupovalki prodal garsonjero
št. 24 v IV. nadstropju, velikosti 22,00 m² v vzhodnem
stopnišču v JU-ST-V/11 ob novi Betnavski cesti v Mariboru, na parceli št. 535/2 in 537/1, k.o. Spodnje Radvanje;
– kupne pogodbe z dne 19. 6. 1985, sklenjene med
prodajalko Antonijo Ivanušo, stanujočo Goriška ulica 20,
Maribor in kupovalko Ido Šubic, stanujočo Šketova 6, ki
jo je zastopal dr. Jure Šubic, stanujoč Betnavska 3, Maribor, s katero je prodajalka kupovalki prodala garsonjero, stanovanje št. 24 v IV. etaži, v izmeri 22 m², v stavbi
Maribor, Goriška ulica 20 ter
– izročilne pogodbe z dne 6. 11. 1195, potrjene
v notarskem zapisu notarja Stanislava Bohinca, opr. št.

SV 225//95 z dne 14. 11. 1995, v kateri je izročevalka
Ida Šubic, rojena Turk dne 14. 12. 1910, prepustila v last
prevzemniku, sinu Juriju Šubicu, rojenemu 19. 4. 1947,
stanujočemu Betnavska 3, Maribor, garsonjero št. 24
v četrtem nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru,
Goriška 20 in na nepremičnini dovolila vpis lastninske
pravice v njegovo korist.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Pavle Bohinc.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 12. 2014

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
0433 I 26/2013

Os-4169/14

Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi
upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad
RS, Dunajska cesta 21, Ljubljana - dostava, proti dolžniku Igorju Povh, Prigorska 4, Zagreb, Hrvaška, zaradi
izterjave 829,24 EUR, sklenilo:
dolžniku Igorju Povh, Prigorska 4, Zagreb, Hrvaška,
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Boštjan Podgoršek, Levstikova ulica 6, Brežice.
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 Brežicah
dne 4. 12. 2014
D 110/2014

Os-4172/14

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po okrajnem sodniku Srečku Ritonji, v zapuščinski zadevi po pokojnem
Žunić Nazif, roj. 16. 3. 1943 iz Ilirske Bistrice, Rozmanova ulica 13, ki je umrl 9. 5. 2014, s sklepom z dne
5. 12. 2014, zapustnikovemu sinu z imenom Eno Žunić,
neznanega bivališča v Cezinu, Republika Bosna in Hercegovina, postavilo začasnega zastopnika, odvetnika
Roka Jenko iz Ilirske Bistrice, Gubčeva 7.
Začasni zastopnik ima v tem zapuščinskem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Dediča bo zastopal od dneva postavitve in vse do takrat,
dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler Center za socialno delo ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 8. 12. 2014
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Os-4167/14

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Odvetniška pisarna mag. dr. Mirko Silvo Tischler d.o.o., Trdinova ulica 5, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik
Mirko Silvo Tischler, Trdinova ulica 5, Ljubljana, po
Odvetniški pisarni mag. dr. Mirko Silvo Tischler d.o.o.,
Trdinova ulica 5, Ljubljana, proti dolžniku Izetu Todorovac, Drei-Mohren-straße 8, Rastatt, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Tomaž Skubic, Savska loka 4,
Kranj – dostava, zaradi izterjave 25.672,06 EUR, sklenilo:
dolžniku Izetu Todorovac, Drei-Mohren-straße 8,
Rastatt, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Tomaž Skubic, Savska loka 4, 4000 Kranj.
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 Ljubljani
dne 18. 11. 2014
P 2145/2013

Os-4268/14

Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici
Vanji Klavora, v pravdni zadevi tožeče stranke Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, Koper, ki jo zastopa Veronika Zorn Hočevar, odvetnica v Kopru, zoper toženo
stranko: 1. Dušan Dolamič, Josef Spöngler strasse 18/2,
AT 5020 Salzburg, Avstrija, in 2. Arianna Čampa Giorgini, Jurčičev trg 2, Ljubljana, zaradi izstavitve zemljiško
knjižne listine, dne 16. 12. 2014 sklenilo:
Za začasno zastopnico druge tožene stranke se
postavi odvetnica Irina Machtig, Trdinova 8, Ljubljana.
Postavljena začasna zastopnica ima v predmetnem
postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice ima začasna zastopnica od dneva postavitve do tedaj, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2014

za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 12. 2014
IV P 99/2014

Os-4036/14

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici
Diti Mlakar, v pravdni zadevi tožeče stranke: Čedomir
Ilievski, Zagrebška cesta 74, Maribor, ki ga zastopata
odvetnika iz Odvetniške pisarne Razgoršek - Dremelj iz
Maribora, zoper toženo stranko Suada Ilievski, Bosna
in Hercegovina, zaradi razveze zakonske zveze, o postavitvi začasnega zastopnika toženi stranki, na podlagi
določil 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP; sklenilo:
toženi stranki se kot začasni zastopnik postavi odvetnik Franci Šošterič, Ulica heroja Šlandra 17, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 11. 2014
IV P 340/2014

Os-4223/14

Okrožno sodišče v Novem mestu je v pravdni zadevi, opr. št. IV P 340/2014 tožeče stranke Matica Rogelj,
Rozmanova ulica 61, Piran, ki ga zastopa Odvetniška
pisarna Štamcar d.o.o. iz Novega mesta, zoper toženo
stranko 1. mladoletnega Matija Rogelj, Gorenje Gradišče 11a, Dolenjske Toplice, ki ga zastopa mati Mojca Šenica, 2. Mojca Šenica, Gorenje Gradišče 11a, Dolenjske
Toplice, 3. Liridon Kasolli, rojen 4. 9. 1988, kraj rojstva
Prizren, Kosovo, EMŠO 0409988500610, neznanega
prebivališča, zaradi izpodbijanja očetovstva, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, toženi stranki zaradi nezmožnosti vročitve sodnih pisanj postavilo začasno zastopnico, odvetnico Majdo Štrasner, Jerebova ulica 4, 8000 Novo mesto.
Začasni zastopnik bo zastopal 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 15. 12. 2014

Oklici dedičem
VL 130358/2014

Os-4305/14

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika SPL
d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, ki ga zastopa
zak. zast. Franc Props, po odv. Potočan Bojana - odvetnica, Dalmatinova ulica 7, Ljubljana, proti dolžniku
Darko Rupič, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, zaradi izterjave 218,90 EUR, sklenilo:
dolžniku Darku Rupič, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana,
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. Aleš Paulin, Kotnikova ulica 12, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen

D 241/2014

Os-4140/14

Okrajno sodišče v Brežicah vodi zapuščinski postopek po pokojnem Vjekoslavu Špeljaku, rojenem 18. 4.
1920, nazadnje stanujočem Sutlanske Doline 93, Prosinec, Republika Hrvaška, ki je umrl 31. 12. 1995. V zemljiški knjigi je vpisan kot solastnik do 15/64 parcele
št. 815/1, k.o. 1272 – Stara vas.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po
pokojnem, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 3. 12. 2014
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D 424/2014

Os-4254/14

Zapuščinska zadeva: po pokojni Korinšek Antoniji,
roj. 23. 2. 1917, nazadnje stanujoči v Ankaranu, Ulica
Rudija Mahniča 1, ki je umrla dne 1. 7. 2014.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Za
skrbnico zapuščine neznanih dedičev po pokojni Korinšek Antoniji je bila postavljena Bistra Podgornik Tonello,
Dekani 209/a, 6271 Dekani.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 12. 2014
D 247/2014

Os-4290/14

Ivan Lazar, sin Mihaela iz Podpeči 18, Črni Kal,
je razglašen za mrtvega in določenim datumom smrti
24. 9. 1957. Pokojni ni zapustil 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 22. 12. 2014
I D 1212/2014

Os-4301/14

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po dne 14. 9. 1999 umrlem Antonu
Slani, roj. 25. 3. 1924, drž. Nemčije, poročenem, nazadnje stan. Meljski hrib 41d, Maribor, pride kot dedinja
I. dednega reda v poštev tudi zapustnikova hči Heide
Marie Majer, ki bi naj živela v Nemčiji, pri čemer njen
naslov ni poznan niti sodišču niti dedičem.
Sodišče zato poziva zapustnikovo hči Heide Marie
Majer, živečo na neznanem naslovu v Nemčiji ter vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica, v skladu
z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 12. 2014
I D 1887/2014

Os-4306/14

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim
sodiščem v Mariboru po dne 12. 11. 2014 umrli Angeli
Pliberšek, rojeni 17. 4. 1928, državljanki Republike Slovenije, poročeni, nazadnje stanujoči Maistrova ulica 8a,
Maribor, prideta v poštev kot dediča II. dednega reda
tudi potomca zapustnikovega pokojnega brata Edvarda
Horvata, hči Katarina Čenčer in sin Ivan Horvat, živeča
na neznanih naslovih v Nemčiji.
Sodišče zato poziva zapustnikovega nečaka Ivana
Horvata in Katarino Čenčer, živeča na neznanih naslovih
v Nemčiji oziroma vse, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine, da se v roku enega leta od objave tega oklica
priglasijo sodišču v zadevi pod opr. št. I D 1887/2014,
v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
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Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 12. 2014
D 599/2014

Os-4286/14

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Humar Jakobu Joachimu, pok. Matije,
roj. 20. 3. 1880, 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 21. 3. 1950.
Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu 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 skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 11. 2014
D 597/2014

Os-4288/14

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Humar Andreju, pok. Matije, roj. 8. 11.
1883, 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 9. 11. 1953.
Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu 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 skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 11. 2014
D 197/2014

Os-4141/14

Pred okrajnim sodiščem v Sevnici teče zapuščinski
postopek po dne 6. 11. 2014 umrlemu Rudolfu Žibretu,
roj. 28. 4. 1942, nazadnje stan. Breg 20, p. Loka pri Zidanem Mostu, opr. št. D 197/2014.
Zapustnica Rudolfu Žibretu iz Brega 20, p. Loka
pri Zidanem Mostu ni napravila oporoke. 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 objave oklica kot
dediči po pok. Rudolfu Žibretu. Po preteku tega roka
bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 2. 12. 2014

Oklici pogrešanih
N 33/2014

Os-3618/14

Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na predlog predlagatelja ELES d.d., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana, ki ga zastopa ZEU - družba za načrtovanje in inženiring d.o.o.,
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v teku postopek za razglasitev za mrtvo pogrešano
Marijo Bodner, roj. Magyar, rojena 16. 2. 1915 v Hotizi,
očetu Štefanu in materi Ani Magyar roj. Horvat, neznanega bivališča.
Pogrešano se poziva, da se oglasi. Vsi drugi, ki kaj
vedo o njenem življenju, naj to javijo Okrajnemu sodišču
v Lendavi v roku 3 mesecev po objavi tega oklica, sicer
bo sodišče po preteku tega roka pogrešano razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 3. 10. 2014
N 32/2014

Os-4291/14

Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na predlog predlagatelja ELES d.d., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana, ki ga zastopa ZEU - družba za načrtovanje in inženiring d.o.o.,
v teku postopek za razglasitev za mrtvega pogrešanega
Janez Kovač, rojen 17. 11. 1924 v Gaberju, sin Kovač
Janeza in Terezije, nazadnje stanujoč v Kanadi.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi. Vsi drugi, ki
kaj vedo o njegovem življenju, naj to javijo Okrajnemu
sodišču v Lendavi v roku 3 mesecev po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 23. 12. 2014

Kolektivni delovni spori
XPd 152/2014-22

Os-1065/15

Delovno sodišče Koper, Oddelek v Novi Gorici,
na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in socialnih
sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 s spremembami) obvešča, da je začet postopek v kolektivnem delovnem
sporu X Pd 152/2014 o predlogu za sodno imenovanje
arbitrov v postopku arbitraže o novi vsebini odpovedanih členov Kolektivne pogodbe družbe HIT d.d. Nova
Gorica predlagatelja HIT hoteli, igralnice, turizem d.d.
Nova Gorica, Delpinova ulica 7a, Nova Gorica proti
nasprotnemu udeležencu: 1. Sindikat igralniških delavcev Slovenije, Enota Nova Gorica, Delpinova ulica 7a,
Nova Gorica, 2. Sindikat podjetja HIT, Enota gostinstva
in turizma, Delpinova ulica 7a, Nova Gorica, 3. Sindikat
družbe HIT d.d. Nova Gorica, VRBA, Vršiška cesta 23,
Kranjska Gora.
Vse osebe, organi in združenja, ki so nosilci pravic
in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo
možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udeležbo
v sporu lahko prijavijo ves čas postopka na naroku ali
s pisno vlogo.
Prvi narok za glavno obravnavo je razpisan 12. 2.
2015 ob 12.30, v sobi 20/a tukajšnjega sodišča.
Delovno sodišče v Kopru
dne 14. 1. 2015
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Baša Irena, Kolodvorska c. 1, Koper – Capodistria,
zavarovalno polico, št. 50500117857, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. gnj-334887
Baša Irena, Kolodvorska c. 1, Koper – Capodistria,
zavarovalno polico, št. 50500101846, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. gni-334888
Grohar Iztok, Drolčeva naselje 24, Kranj, zavarovalno polico, št. 50500043185, izdala zavarovalnica AS
d.d. Koper. gnu-334876
Herbaj Jožef, Nedelica 29, Turnišče, zavarovalno
polico, št. 50500045468, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica, d.d. gnv-334875
Kalinger Carmen, Ulica dr. Zajca 20, Mengeš, zavarovalno polico, št. 70000039926, izdala zavarovalnica
KD Življenje. gnr-334879
Schmahl Nina, Mladinska ulica 8, Murska Sobota,
zavarovalno polico, št. 50500062224, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica. gnf-334866

Spričevala preklicujejo
Gretić Domen, Cesta zmage 16, Zagorje ob Savi,
indeks, št. 29008676, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. gnl-334885
Šunje Anel, Vrzdenec 107, Horjul, indeks, izdal Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, leto
izdaje 2009. gne-334867
Videčnik Iris, Konjiška c. 13B, Oplotnica, indeks,
izdala VSŠ Ptuj, izdan na ime Sojč Iris, leto izdaje
2008/2009. gnq-334880

Drugo preklicujejo
Frajdl Stanilslav s.p., Otiški vrh 113A, Šentjanž pri
Dravogradu, licenco skupnosti za vozilo, št. 011013/001,
z veljavnostjo do 13. 7. 2017. gnd-334868
GIMNAZIJA CELJE - CENTER, Kosovelova ulica 1,
Celje, štampiljko okrogle oblike črne barve, št. 1, premera 2 cm, ime zavoda je napisan z velikimi tiskanimi
črkami (GIMNAZIJA CELJE - CENTER) in grb Republike
Slovenije. gnm-334884

Hribernik Milan, Gabrsko 21, Trbovlje, potrdilo
o strokovni usposobljenosti za opravljanje cestnega
prevoza, št. 617364, izdalo Ministrtsvo za promet, leto
izdaje 2004, veljavno od 11. 2. 2004. gnp-334881
IGEC d.o.o., Nedelica 46, Turnišče, licenco, št.
GE005497/04893/001, za vozilo WDB9540321K504611,
reg. št. CE-Z3-764. gnc-334869
IGEC d.o.o., Nedelica 46, Turnišče, licenco, št.
GE005497/04893/002, za vozilo YV2F4B9C8VA261455,
reg. št. MS-KE-248. gnb-334870
IGEC d.o.o., Nedelica 46, Turnišče, licenco, št.
GE005497/04893/003, za vozilo WDB9520031K494256,
reg. št. MS-RD-025. gnz-334871
IGEC d.o.o., Nedelica 46, Turnišče, licenco, št. GE005497/04893/004, za vozilo WJMM1VSK004287980, reg. št. MS-DN-661. gny-334872
IGEC d.o.o., Nedelica 46, Turnišče, licenco, št. GE005497/04893/008, za vozilo WMAT32ZZZYM299958, reg. št. MS-HJ-781. gnx-334873
IGEC d.o.o., Nedelica 46, Turnišče, licenco, št.
GE005497/04893/011, za vozilo WDB9540331K581273,
reg. št. MS-KL-537. gnw-334874
Kok Igor, Črtomirova 7B, Celje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500030980020, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnk-334886
Kolobarič Slaviša, Ul. 9. septembra 146 ,Vrtojba, Šempeter pri Gorici, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500001884002, izdajatelj Cetis Celje, d.d.
gnh-334864
LOTRANS D.O.O., PARTIZANSKA CESTA 109,
Sežana, štampiljko LOTRANS logistika in transport
d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, št. 14.
gnx-334877
LOTRANS D.O.O., PARTIZANSKA CESTA 109,
Sežana, štampiljko LOTRANS logistika in transport
d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, št. 16.
gnw-334878
Odvetniška pisarna Turk, d.o.o., Kržičeva 6, Ljub
ljana, odvetniško izkaznico, št. 542/07, izdano na ime
Daša Škerjanc, izdajatelj Odvetniška zbornica Slovenije.
gng-334865
Sešlar Franci, s.p., Orehovica 2, Izlake, licenco
za voznika tujca, št. 011010/AD71-2-4210/2013, izdala
Obrtna zbornica Slovenije. gns-334882
Sešlar Franci, s.p., Orehovica 2, Izlake, licenco
za voznika tujca, št. 011010/AĆ71-2-6855/2012, izdala
Obrtna zbornica Slovenije. gnn-334883
Ternar Luka, Černelavci, Ledavska 35A, Murska
Sobota, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Murska Sobota. gnh-334889
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