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Javni razpisi
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Popravek

Javni ciljni razpis za izbor programskega upravite lja 
Vodnikove domačije za obdobje od 1. 4. 2015 do 31. 3. 
2020, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 5/15 dne 
23. 1. 2015 se spremeni v delu, ki se nanaša na obdo-
bje programskega upravljanja in velja kot popravek za 
celotno besedilo razpisa; novo obdobje je od 1. 5. 2015 
do 30. 4. 2020.

V zadnjem stavku prvega odstavka točke 1.5. jav-
nega razpisa – Upravičenost stroškov, se besedilo spre-
meni tako, da se sedaj glasi:

»Na tem ciljnem razpisu izbranemu programske-
mu upravitelju bodo za sofinanciranje programskega 
upravljanja v letnem obdobju od 1. 5. 2015 do 31. 12. 
2015 predvidoma zagotovljena sredstva v okvirni višini 
do 40.000 EUR«.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 5107-2/2015/2 Ob-1250/15

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Re-
publike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, 
št. 101/13, 38/14, 84/14 in 95/14), Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), Zakona o mednaro-
dnem razvojnem sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06), 
Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Re-
publike Slovenije za obdobje do leta 2015 (Uradni list 
RS, št. 73/08) in pooblastila št. 51145-3/2014/1 z dne 
30. septembra 2014, Ministrstvo za zunanje zadeve, 
Prešernova 25, 1000 Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za izvajanje projektov na področju  

mednarodnega razvojnega sodelovanja  
in humanitarne pomoči v letih 2015, 2016 in 2017

1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Mini-
strstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 
Ljub ljana (v nadaljevanju ministrstvo).

2. Opredelitev vsebinskega področja javnega raz-
pisa

Mednarodno razvojno sodelovanje – opredelitev:
Mednarodno razvojno sodelovanje (v nadaljevanju 

MRS) zajema širok spekter sodelovanja z državami 
v razvoju1. Poleg uradne razvojne pomoči, ki je name-
njena spodbujanju gospodarskega razvoja in blaginje 

držav v razvoju, zajema še druge uradne tokove, kot 
so izvozni krediti in subvencije, ter zasebne tokove, kot 
so tuje neposredne investicije, nakazila migrantov in 
drugo. Države donatorice skladno z razvojnimi cilji tisoč-
letja (Millenium Development Goals – MDG) in drugimi 
mednarodnimi zavezami prispevajo delež bruto nacio-
nalnega dohodka za enakopravnejši in bolj uravnotežen 
svetovni razvoj.

 
1 Za seznam držav v razvoju glej prilogo 1.

V skladu z Resolucijo o mednarodnem razvojnem 
sodelovanju Republike Slovenije do leta 2015 (v nada-
ljevanju resolucija) so vsebinske prioritete mednarodne-
ga razvojnega sodelovanja krepitev dobrega upravljanja 
in pravne države s poudarkom na približevanju evroa-
tlantskim integracijam, varovanje okolja s poudarkom na 
trajnostnem upravljanju voda in krepitev vloge žensk ter 
skrb za dobrobit otrok.

Mednarodna humanitarna pomoč – opredelitev:
Osnovni cilj humanitarne pomoči je lajšanje člove-

škega trpljenja in ohranjanje človekovega dostojanstva. 
Republika Slovenija (v nadaljevanju RS) namenja hu-
manitarno pomoč ob nujnih humanitarnih krizah in za 
reševanje pokriznih razmer po prejemu zaprosila pri-
zadete države ali poziva mednarodne organizacije ter 
upoštevajoč letni okvirni program MRS in humanitarne 
pomoči RS, pripravljen v skladu z Zakonom o mednaro-
dnem razvojnem sodelovanju in resolucijo.

V skladu z resolucijo so osnovni cilji humanitarne 
in postkonfliktne pomoči RS predvsem zmanjševanje 
revščine in lakote, protiminsko delovanje in pomoč otro-
kom v postkonfliktnih situacijah.

3. Predmet javnega razpisa in ciljne aktivnosti
Predmet javnega razpisa je financiranje projektov 

na področju MRS in humanitarne pomoči v letih 2015, 
2016 in 2017, ki jih izvajajo nevladne organizacije (v 
nadaljevanju NVO) registrirane v RS.

Projekti, s katerimi se bodo prijavitelji prijavili na 
razpis, morajo biti trajnostno naravnani, inovativni ter 
morajo v vseh fazah (priprava in izvedba) vključevati 
pristop temelječ na spoštovanju človekovih pravic in 
enakosti spolov. Izhajati morajo iz potreb skupnosti 
oziroma partnerskih držav in na primeren in učinkovit 
način vključiti lokalne partnerje ter druge relevantne lo-
kalne dejavnike, kot npr. organe lokalne uprave. V vsak 
projekt, ki se bo izvajal v okviru tega razpisa, mora 
prijavitelj vključiti najmanj eno lokalno partnersko orga-
nizacijo, aktivnosti za razpisane projekte v sklopih A, 
B, C, D, F in G pa se morajo večinsko izvajati v izbrani 
državi prejemnici. Prijavitelji lahko v projektni predlog 
vključijo eno ali več prednostnih tem v okviru posame-
znega sklopa.
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Predmet javnega razpisa je razdeljen na sedem 
sklopov:

Sklop A: Afrika – Razvojni projekti s poudarkom na 
izgradnji javne infrastrukture in vzpostavljanju javnih 
storitev

V skladu z resolucijo je Afrika tretje prioritetno geo-
grafsko območje delovanja RS na področju MRS.

Afrika ostaja največji globalni razvojni izziv. RS pri-
speva k uresničevanju razvojnih ciljev tisočletja v Afriki 
v večji meri preko sodelovanja z mednarodnimi organi-
zacijami, v največji meri pa preko Evropskega razvojne-
ga sklada. RS v Afriki podpira tudi posamezne bilateral-
ne projekte slovenskih izvajalcev.

V sklopu A se razpisujeta dva triletna projekta 
(2015, 2016 in 2017), pri katerih se prednostno izpo-
stavlja tema:

Prednostna tema Ciljne aktivnosti
Izgradnja javne infrastrukture ter vzpostavitev javnih 
storitev (npr. zdravstvena, sanitarna, izobraževalna, 
socialna, idr.) 

– izgradnja javne infrastrukture in vzpostavitev javnih 
storitev z namenom zagotavljanja dostopa do pitne 
vode, sanitarij, zdravstvenih storitev in izobraževanja, 
s poudarkom na otrocih in ženskah.

V okviru tega sklopa se spodbujajo projekti v naj-
manj razvitih državah2.

 
2 Za seznam najmanj razvitih držav glej prilogo 1.

Sklop B: Afrika – Razvojni projekti s poudarkom na 
skrbi za ženske in otroke

V sklopu B se razpisujeta dva triletna projekta 
(2015, 2016 in 2017), pri katerih se prednostno izpo-
stavljajo teme:

Prednostne teme Ciljne aktivnosti
Zdravstvena oskrba otrok in žensk. – zagotavljanje osnovne zdravstvene oskrbe za otroke 

in ženske, še posebej za nosečnice in doječe matere;

– ozaveščanje o higienskih standardih;

– ozaveščanje o spolnem in reproduktivnem zdravju ter 
pravicah žensk.

Izobraževanje in dobrobit otrok. – zagotavljanje dostopa otrok do izobraževanja.

Ekonomsko opolnomočenje žensk tudi z namenom 
doseganja enakosti spolov in varovanja pravic žensk. 

– izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje žensk za 
doseganje ekonomske neodvisnosti;

– dostop do različnih delovnih orodij in pripomočkov ter 
usposabljanje o njihovi uporabi z namenom doseganja 
ekonomske neodvisnosti žensk;

– dejavnosti za doseganje enakosti spolov in varovanje 
pravic žensk ter posledično tudi za politično 
opolnomočenje žensk.

V okviru tega sklopa se spodbujajo projekti v naj-
manj razvitih državah3.

3 Za seznam najmanj razvitih držav glej prilogo 1.

Sklop C: Podsaharska Afrika4 – prehranska varnost 
in skrb za dobrobit otrok v postkonfliktnih in pokriznih 
situacijah

4 Angola, Benin, Bocvana, Burkina Faso, Burundi, 
Centralnoafriška republika, Čad, Demokratična republi-
ka Kongo, Džibuti, Ekvatorialna Gvineja, Eritreja, Etio-
pija, Gabon, Gambija, Gana, Gvineja, Gvineja Bissau, 
Južni Sudan, Južnoafriška republika, Kamerun, Kenija, 
Komori, Lesoto, Liberija, Madagaskar, Malavi, Mali, Ma-
uritius, Mavretanija, Mozambik, Namibija, Niger, Nige-
rija. Republika Kongo, Ruanda, Sao Tome in Principe, 
Sejšeli, Senegal, Sierra Leone, Slonokoščena obala, 
Somalija, Sudan, Svazi, Tanzanija, Togo, Uganda, Zam-
bija, Zelenortski otoki, Zimbabve.
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V sklopu C se razpisuje en dvoletni projekt (2015 
in 2016), pri katerem se prednostno izpostavljata temi:

Prednostni temi Ciljne aktivnosti
Zagotavljanje prehranske varnostni s posebnim 
poudarkom na izgradnji odpornosti5 na prehranske krize.

– trajnostno zagotavljanje hrane in dostopa do pitne 
vode na najbolj ogroženih območjih;

– zagotavljanje najmanj enega obroka hrane in vode na 
dan ranljivim družbenim skupinam, s poudarkom na 
otrocih. 

Pomoč otrokom v postkonfliktnih situacijah. – zagotavljanje psihosocialne oskrbe otrok 
v postkonfliktnih in pokriznih situacijah.

 
5 Odpornost (ang. resilience) je sposobnost posame-

znika, gospodinjstva, skupnosti, države ali regije da se 
ubrani, prilagodi in hitro rehabilitira po kriznih situacijah kot 
so npr. suše, nasilje, konflikti ali druge naravne katastrofe 
(npr. poplave, tropske nevihte, potresi itd.). Humanitarni 
odzivi so običajno kratkoročne narave, razvojne aktivnosti 
pa postavljajo temelje, ki lokalno okolje dolgoročno pripra-
vljajo na soočanje s katastrofami in posledično na hitrejše 
okrevanje po katastrofi.

Sklop D: Afganistan
Afganistan je ena najbolj nestabilnih, nerazvitih in 

revnih držav na svetu. Za stabilen Afganistan sta nuj-
na gospodarski in družbeni razvoj. RS si bo še naprej 
v okviru svojih zmožnosti aktivno prizadevala za vzpo-
stavitev trajnega miru, varnosti in stabilnosti ter blago-
stanja v Afganistanu.

Z namenom zagotavljanja učinkovitosti pomoči se 
RS osredotoča na Herat in /ali Kabul, zato naj se pro-
jekti, ki jih bodo prijavitelji prijavili na ta javni razpis, 
nanašajo izključno na navedeno geografsko območje.

V sklopu D se razpisuje en dvoletni projekt (2015 
in 2016), pri katerem se prednostno izpostavljajo teme:

Prednostne teme Ciljne aktivnosti
Zdravstvena in/ali psihosocialna oskrba otrok in žensk. – zagotavljanje osnovne zdravstvene oskrbe za otroke 

in ženske;

– vzpostavljanje trajnega in sistematičnega 
zagotavljanja psihosocialne oskrbe otrok in žensk. 

Zagotavljanje prehranske varnosti. – trajnostno zagotavljanje hrane in vode na najbolj 
ogroženih območjih;

– zagotavljanje najmanj enega obroka hrane in vode na 
dan ranljivim družbenim skupinam, s poudarkom na 
otrocih;

– zagotavljanje pogojev za lokalno pridelavo hrane. 
Izobraževanje in poklicno usposabljanje žensk 
z namenom doseganja enakosti spolov in varovanja 
pravic žensk. 

– krepitev dostopa žensk do izobraževanja in 
poklicnega usposabljanja.

Izobraževanje otrok. – krepitev dostopa do osnovnega izobraževanja. 

Sklop E: Rehabilitacija otrok iz Belorusije
V regiji vzhodne Evrope RS že vrsto let podpira 

pomoč otrokom, ki čutijo posledice černobilske jedrske 
nesreče. Posledice nesreče so vidne še danes, tudi pri 
post-černobilskih generacijah.

RS in Belorusija sta v letu 2011 sklenili »Spora-
zum med Vlado Republike Belorusije in Vlado Republike 
Slovenije o pogojih rehabilitacije mladoletnih državljanov 
Republike Belorusije v Republiki Sloveniji«, ki omogoča 
izvedbo rehabilitacije otrok iz območij Belorusije prizade-
tih zaradi dolgotrajnih vplivov jedrske nesreče v Černobilu 
iz leta 1986. Sporazum določa pogoje izvedbe rehabilita-
cije mladoletnih državljanov Belorusije v starosti med 7 in 
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14 let v RS v izvedbi slovenskih človekoljubnih organizacij 
in njihovimi partnerskimi organizacijami iz Belorusije.

V sklopu E se razpisuje en dvoletni projekt (2015 in 
2016), pri katerih se prednostno izpostavlja tema:

Prednostna tema Ciljne aktivnosti
Zdravstvena in psihosocialna oskrba otrok iz Belorusije. – zagotovitev zdravstvene rehabilitacije za otroke 

post-černobilske generacije z zdravstvenimi težavami, 
ki so nastale kot posledica dolgotrajnih vplivov jedrske 
nesreče;

– ozaveščanje otrok o zdravem načinu življenja, ki lahko 
bistveno pripomore k izboljšanju zdravstvenega in 
psihičnega stanja otrok;

– psihosocialna oskrba otrok. 

Sklop F: Humanitarni in post-konfliktni projekti za 
begunce na Bližnjem Vzhodu

Zaradi večletnih nemirov in oboroženih spopadov 
se v regiji Bližnjega Vzhoda soočajo z več milijoni be-
guncev, ki so se zatekli v npr. Turčijo, Libanon, Jordani-
jo, Egipt in preostale države v regiji. Več kot polovica je 
žensk in otrok. Begunci se soočajo s težkimi razmerami 
za življenje, pri čemer primanjkuje osnovnih potrebščin 
za življenje, kot so voda, prehrana, sanitetni material 
in oblačila. Na srednji rok bo potrebno zagotoviti tudi 
osnovno zdravstveno oskrbo, vključno z nudenjem psi-
hosocialne pomoči, izobraževanje, aktivnosti opolnomo-
čenja žensk ter omogočiti beguncem osnovni življenjski 
standard v državah, kamor so se zatekli begunci.

V sklopu F se razpisuje en dvoleten projekt (2015 
in 2016), pri katerem se prednostno izpostavlja tema:

Prednostna tema Ciljne aktivnosti
Pomoč sirskim, palestinskim in/ali iraškim beguncem 
s posebnim poudarkom na otrocih in ženskah.

– zagotavljanje osnovnih potrebščin za življenje beguncev 
(voda, hrana, sanitetni material);

– zagotavljanje zdravstvene oskrbe beguncev;
– zagotavljanje psihosocialne pomoči beguncem;
– zagotavljanje osnovnega izobraževanja otrok;
– izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje žensk za 

izboljšanje njihovega ekonomskega položaja.

Sklop G: Severna Afrika – skrb za dobrobit otrok
Zaščita otrokovih pravic in pomoč otrokom, še po-

sebej tistim, ki se soočajo s posledicami konfliktnih in 
postkonfliktnih razmer, je ključnega pomena pri obliko-
vanju strpne in miroljubne družbe.

V sklopu G se razpisuje en dvoletni projekt (2015 
in 2016), pri katerem se prednostno izpostavlja tema:

Prednostna tema Ciljne aktivnosti
Izobraževanje in ozaveščanje o človekovih pravicah 
s poudarkom na pravicah otrok

– izgradnja in krepitev izobraževalnih aktivnosti 
o pravicah otrok s posebnim poudarkom na 
ozaveščanju;

– zagotovitev izobraževanja, učenja in ozaveščanja 
otrok o človekovih pravicah in medsebojnem 
spoštovanju;

– izobraževanje in ozaveščanje staršev in učiteljev 
o otrokovih pravicah;

– priprava otrok in mladostnikov za aktivno državljansko 
vlogo. 

Prijavitelji lahko v tem sklopu prijavijo projekte v eni 
ali več državah Severne Afrike6.

 
6 Alžirija, Egipt, Libija, Maroko, Tunizija.
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4. Število razpisanih projektov in okvirna višina fi-
nančnih sredstev

Ministrstvo bo za financiranje projektov na podro-
čju mednarodnega razvojnega sodelovanja in huma-
nitarne pomoči v letih 2015, 2016 in 2017 namenilo do 
671.000 EUR, in sicer po sklopih:

Sklop A: Afrika – Razvojni projekti s poudarkom na 
izgradnji javne infrastrukture in vzpostavljanju javnih 
storitev v skupni višini do 220.000 EUR za do dva pro-
jekta v letih 2015, 2016 in 2017 (za posamezen projekt 
do 33.000 EUR v 2015, do 44.000 EUR v letu 2016 in 
do 33.000 EUR v letu 2017);

Sklop B: Afrika – Razvojni projekti s poudarkom na 
skrbi za ženske in otroke v skupni višini do 160.000 EUR 
za do dva projekta v letih 2015, 2016 in 2017 (za po-
samezen trileten projekt do 24.000 EUR v 2015, do 
31.000 EUR v letu 2016 in do 25.000 EUR v letu 2017);

Sklop C: Podsaharska Afrika – prehranska varnost 
in skrb za dobrobit otrok v postkonfliktnih in pokriznih 
situacijah v skupni višini do 75.000 EUR za do en pro-
jekt v letih 2015 in 2016 (do 37.500 EUR v 2015 in do 
37.500 EUR v 2016);

Sklop D: Afganistan v višini do 60.000 EUR za do 
en projekt v letih 2015 in 2016 (do 30.000 EUR v letu 
2015 in do 30.000 EUR v letu 2016);

Sklop E: Rehabilitacija otrok iz Belorusije v višini do 
40.000 EUR za do en projekt v letih 2015 in 2016 (do 
20.000 EUR v 2015 in do 20.000 EUR v 2016);

Sklop F: Humanitarni in post-konfliktni projekti za 
begunce na Bližnjem Vzhodu v višini do 75.000 EUR 
za do en projekt v letih 2015 in 2016 (do 37.500 EUR 
v 2015 in do 37.500 EUR v 2016);

Sklop G: Severna Afrika – skrb za dobrobit otrok 
v skupni višini do 41.000 EUR za do en projekt v le-
tih 2015 in 2016 (za posamezen dvoleten projekt do 
23.000 EUR v 2015 in do 18.000 EUR v 2016)

Ministrstvo lahko projekt izbranega izvajalca finan-
cira v manjšem znesku od predvidenega v zgornjem 
odstavku, kolikor izvajalec v okviru javnega razpisa sam 
zaprosi za nižji znesek in kolikor ima izvajalec zagoto-
vljene druge vire financiranja.

V skladu z določili iz 7. poglavja tega razpisa lahko 
komisija za vodenje postopka javnega razpisa (v nada-
ljevanju komisija) predlaga ministru za zunanje zadeve 
ali z njegove strani pooblaščeni osebi prerazporeditev 
razpisanih sredstev iz enega ali več sklopov na pro-
jekte v drugem/-ih sklopu/-ih, ali financiranje manjšega 
števila projektov, kot je razpisano v tem javnem razpisu, 
če v posameznem sklopu zadostno število projektov 
ne doseže minimalnega števila točk ali če ni prijavljeno 
zadostno število projektov. Višina sredstev za financira-
nje posameznega projekta ostane enaka kot navedeno 
v tem poglavju.

Posamezni prijavitelj lahko prijavi več kot en pro-
jekt. Za vsak projekt se pripravi ločena vloga v skladu 
z navodilom iz te razpisne dokumentacije. Vsaka vloga 
se pošlje ločeno v svoji, pravilno opremljeni, ovojnici. 
Dokumentacije, ki jo bo prijavitelj poslal po oddaji vloge 
in izven poziva za dopolnitev, komisija pri obravnavi vlo-
ge ne bo upoštevala in bo vrnjena prijavitelju.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da ta javni razpis 
kadarkoli v celoti ali delno prekliče.

5. Pogoji za prijavitelje na javni razpis
Prijavitelji, ki se bodo prijavili na javni razpis, morajo 

izkazati izkušnje pri vodenju projektov ter imeti ustrezne 
izkušnje in reference pri izvedbi projektov, (so)financi-
ranih na podlagi javnih razpisov v RS, javnih razpisov 
Evropske komisije ali razpisov drugih donatorjev. Nave-
deno prijavitelj izkazuje z vsaj dvema projektoma (so)

financiranima iz slovenskih ali drugih javnih sredstev 
v zadnjih petih letih. Izkušnje pri izvajanju projektov 
lahko izkaže tudi samo vodja projekta, s katerim se 
prijavitelj prijavlja na javni razpis, pri čemer mora vodja 
projekta izkazati vodenje vsaj treh mednarodnih projek-
tov v zadnjih petih letih.

Upravičeni prijavitelji na javni razpis so: Nevladne 
organizacije registrirane v Republiki Sloveniji (v nadalje-
vanju NVO). Za potrebe tega razpisa se za NVO šteje 
organizacija civilne družbe, s statusom pravne osebe, 
ki jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne 
osebe zasebnega prava in je ustanovljena ter deluje 
po načelu svobodne odločitve, načelu prostovoljnosti, 
nepridobitnosti, je neodvisna, zlasti od vlade in drugih 
organov oblasti, političnih strank in gospodarskih družb. 
Namen delovanja mora presegati interese članstva ozi-
roma mora biti splošno koristen ali dobrodelen. NVO 
so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona 
o ustanovah ali Zakona o zavodih (samo zasebni zavo-
di), ali so humanitarne organizacije, ki imajo sedež na 
ozemlju RS in so vpisane v razvid v skladu z Zakonom 
o humanitarnih organizacijah oziroma so verske sku-
pnosti in njihovi sestavni deli, ki jim je Urad vlade RS za 
verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti.

6. Obvezne sestavine in oblika vloge
Prijavitelji izpolnjevanje predpisanih pogojev do-

kazujejo s predložitvijo ustreznih obrazcev in dokazil 
v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.

Komisija lahko od prijavitelja zahteva dodatna poja-
snila oziroma obrazložitve glede izpolnjevanja pogojev. 
V primeru, da pojasnila oziroma obrazložitve niso posre-
dovana v roku in na način, določen v pozivu, komisija 
vloge takih prijaviteljev zavrže v skladu s pravili tega 
razpisa, ki veljajo za zavrženje.

Da se vloga šteje za formalno popolno mora vsebo-
vati naslednje obrazce in dokazila:

1. V celoti izpolnjen razpisni obrazec – vsebin-
ska zasnova projekta, ki je del razpisne dokumentacije. 
Obrazec mora biti v celoti izpolnjen v slovenskem jeziku. 
Izjema od tega so navedbe imen, krajev in druge vrste 
lastnih imen. Obrazec podpiše (lastnoročno ali s certi-
ficiranim elektronskim podpisom7) zakoniti zastopnik ali 
druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z ura-
dnim žigom prijavitelja. (Obrazec št. 1)

 
7 Zakon o elektronskem poslovanju in elektron-

skem podpisu – ZEPEP (Uradni list 57/00, 25/04, 98/04, 
61/06, 23/14) v 3. točki 2. člena opredeljuje elektronski 
podpis kot niz podatkov v elektronski obliki, ki je vsebo-
van, dodan ali logično povezan z drugimi podatki, in je 
namenjen preverjanju pristnosti teh podatkov in identi-
fikaciji podpisnika. 4. točka omenjenega člena določa, 
da je varen elektronski podpis elektronski podpis, ki 
izpolnjuje naslednje zahteve: da je povezan izključno 
s podpisnikom, da je iz njega mogoče zanesljivo ugoto-
viti podpisnika, da je ustvarjen s sredstvi za varno elek-
tronsko podpisovanje, ki so izključno pod podpisnikovim 
nadzorom ter da je povezan s podatki, na katere se 
nanaša, tako da je opazna vsaka kasnejša sprememba 
teh podatkov ali povezave z njimi. 15. člen določa, da je 
varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potr-
dilom, glede podatkov v elektronski obliki enakovreden 
lastnoročnemu podpisu ter ima zato enako veljavnost in 
dokazno vrednost.

2. V celoti izpolnjen razpisni obrazec – finančna 
konstrukcija projekta, ki je del razpisne dokumentacije. 
Vse opisne navedbe (npr. naštevanje stroškov) prijavi-
telj v celoti navede v slovenskem jeziku. Izjema od tega 
so navedbe imen, krajev in druge vrste lastnih imen. 
Obrazec podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elek-
tronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga poobla-
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ščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom 
prijavitelja. (Obrazec št. 2)

3. Izpolnjeno izjavo – potrdilo referenc: Izkušnje 
pri pripravi in izvedbi mednarodnih in nacionalnih projek-
tov z navedbo in opisom vsebinskega področja, na kate-
rega se je navedeni projekt nanašal. Obvezen je kratek 
opis projekta, ki se ga navaja kot referenco. Obrazec 
mora biti v celoti izpolnjen v slovenskem jeziku. Izjema 
od tega so navedbe imen, krajev in druge vrste lastnih 
imen. Obrazec podpiše (lastnoročno ali s certificiranim 
elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga po-
oblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim 
žigom prijavitelja. (Obrazec št. 4)

4. Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri 
prijavitelju. Izjavo podpiše (lastnoročno ali s certificira-
nim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga 
pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim 
žigom prijavitelja. (Obrazec št. 5)

5. Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejema-
nju razpisnih pogojev in potrditev verodostojnosti nave-
denih podatkov. Izjavo podpiše (lastnoročno ali s certi-
ficiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali 
druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z ura-
dnim žigom prijavitelja. (Obrazec št. 6)

6. Izjava o sodelovanju prijavitelja s tujimi par-
tnerskimi organizacijami v državi prejemnici, ki bodo 
vključene v izvajanje projekta (npr. nevladne organiza-
cije, gospodarske družbe, javne ustanove, občine ali 
reprezentativna združenja občin itd.). Izjavo podpiše 
(lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom) 
zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba prijavitelja in 
ga žigosa z uradnim žigom prijavitelja. S podpisom pri-
javitelj zagotavlja udeležbo tuje partnerske organizacije 
na način, kot je zapisano v izjavi. Izjava ne sme biti sta-
rejša od treh mesecev od datuma prijave na javni razpis.

Izjava mora vsebovati:
(a) polni naziv in uradni naslov prijavitelja in tuje 

partnerske organizacije s katero bo prijavitelj sodeloval 
pri projektu,

(b) namen za katerega se izjava podpisuje (na-
slov in osnovne informacije o projektu)

(c) opis nalog in projektnih aktivnosti, ki jih bo 
tuja partnerska organizacija izvajala v okviru projekta, 
podatke o nosilcih teh aktivnosti in njihovo morebitno 
finančno udeležbo.

Način in oblikovne značilnosti predložitve vlog:
7. Obrazci morajo biti v celoti izpolnjeni v sloven-

skem jeziku. Izjeme so opredeljene pri zgornjih točkah 
1-3. Izjava pod točko 6 tega poglavja in priloge k vlogi so 
lahko v tujem jeziku, pri čemer velja, da se za omenjeno 
izjavo in za priloge, ki niso v angleškem jeziku, potrebno 
na ustreznem obrazcu (obrazec Delovni prevod) priložiti 
delovni prevod dokumenta.

8. Vloga se odda v enem originalnem izvodu, ki 
je podpisana lastnoročno ali s certificiranim elektronskim 
podpisom s strani zakonitega zastopnika prijavitelja ali 
od njega pooblaščene osebe ter žigosana z uradnim 
žigom prijavitelja.

Vloga ne sme biti vezana s spiralo ali na drug način.
Dodatno k originalni vlogi prijavitelj obvezno na 

ustreznem elektronskem nosilcu v elektronski obliki pri-
loži skenirano celotno originalno vlogo v pdf-formatu, ki 
jo sestavljajo:

– vsi obrazci in dokazila, navedeni v točkah 1-6,
– morebitni obrazci Delovni prevod in
– morebitno pooblastilo zakonitega zastopnika.
Kot ustrezen elektronski nosilec se šteje CD, DVD 

ali USB ključ. Elektronskega nosilca se prijavitelju po 
končanem postopku javnega razpisa ne vrača.

Skenirana vloga mora biti identična s fizičnim iz-
vodom (podpisana in žigosana), razen v točkah, kjer 
je dopuščeno, da so dokazila priložena le v elektronski 
obliki (točki 4.6 in 4.7 Obrazca št. 1).

Prijavitelj lahko dokazila iz točk 4.6 in 4.7 Obrazca 
št. 1 ter morebitne dodatne priloge, priložene z na-
menom boljše predstavitve prijavljenega projekta, na 
elektronskem nosilcu priloži tudi v formatu Word (.doc), 
Excel (.xls), itd..

Obrazec št. 2 – Finančna konstrukcija projekta pri-
javitelj priloži na elektronski nosilec tudi v formatu.xls.

V pooblastilu zakonitega zastopnika prijavitelja za 
podpisovanje obrazcev, izjav in drugih priloženih doku-
mentov mora biti navedeno:

(a) polno ime in naziv zakonitega zastopnika orga-
nizacije, ki pooblastilo daje,

(b) polno ime pooblaščene osebe in naziv/funkcija 
v organizaciji,

(c) namen pooblastitve
(d) ter, kolikor ima pooblastilo omejeno časovno 

veljavnost, obdobje za katero se pooblastilo daje.
Pooblastilo ne sme biti starejše od treh mesecev od 

datum oddaje vloge na javni razpis. Izjema od tega so 
trajna generalna pooblastila s strani zakonitega zasto-
pnika organizacije.

7. Merila za ocenjevanje
Prag za uvrstitev projektov med kandidate za fi-

nanciranje po tem javnem razpisu, je doseganje vsaj 70 
odstotkov možnih točk. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo 
na podlagi meril za ocenjevanje opredeljenih v javnem 
razpisu dobili največ točk. Najvišje možno število točk 
je 290 v sklopih A in B, v sklopih C, D, E, F in G pa 270.

Komisija lahko predlaga ministru za zunanje zade-
ve ali z njegove strani pooblaščeni osebi, financiranje 
manjšega števila projektov, kot je razpisano v tem jav-
nem razpisu, kolikor zadostno število prijavljenih pro-
jektov ne doseže minimalnega števila točk ali če ni pri-
javljeno zadostno število projektov za posamezni sklop. 
Višina sredstev za financiranje posameznega projekta 
ostane enaka kot navedeno v poglavju 4.

Ocenjevanja posamezne vloge v sklopih bo izvede-
no po naslednjih merilih:

– kvaliteta vsebinske zasnove projekta: do 120 točk
– kvaliteta finančnega načrtovanja projekta: do 

90 točk
– trajnost rezultatov projekta: do 40 točk
– druga merila opredeljena v obrazcu Merila za 

ocenjevanje: do 20 točk
– za sklopa A in B – izvajanje projektov v najmanj 

razvitih državah: do 20 točk
8. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opre-

mljenost vlog
Rok za oddajo vlog je 4. marec 2015. Vloge morajo 

biti vložene na naslov: Ministrstvo za zunanje zade-
ve Republike Slovenije, Sektor za izvajanje mednaro-
dnega razvojnega sodelovanja in humanitarno pomoč, 
Prešernova cesta 25, 1000 Ljub ljana. Vloga se lahko 
vloži osebno ali po pošti. Osebno se vloge lahko oddajo 
v glavni pisarni Ministrstva za zunanje zadeve, objekt 
Mladika, vhod Šubičeva ulica 11, vsak delovni dan od 
ponedeljka do petka med 8. in 15. uro. Vloga poslana po 
pošti, se šteje za pravočasno, če je poslana priporočeno 
zadnji dan roka (poštni žig 4. marec 2015). Vloga, ki ne 
bo oddana pravočasno, skladno z rokom za oddajo vlog, 
se bo prijavitelju neodprta vrnila.

Vlogo je potrebno vložiti v zaprti ovojnici, ki mora iz-
kazovati popoln naslov prijavitelja in mora biti označena 
z napisom »Ne odpiraj – vloga!« – »Javni razpis za izva-
janje projektov na področju mednarodnega razvojnega 
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sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2015, 2016 in 
2017« št. 5107-2/2015/2, kot je razvidno iz obrazca št. 3.

9. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo 9. marca 2015 ob 

10. uri, v prostorih ministrstva na naslovu: Gregorčiče-
va 25a, 1000 Ljub ljana.

Vloge odpira in ocenjuje komisija, ki jo imenuje 
minister za zunanje zadeve ali z njegove strani poobla-
ščena oseba. Pri odpiranju komisija ugotavlja pravoča-
snost in popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi 
vsi zahtevani dokumenti ter pravilen in predpisan na-
čin predložitve zahtevanih dokumentov.

V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, lahko 
komisija v roku 8 delovnih dni od odpiranja, prijavitelje 
pisno pozove k dopolnitvi vloge8. Vlogo se dopolnjuje le 
na poziv komisije in na način kot ga opredeli komisija. 
Dokumentacije, ki jo bo prijavitelj poslal po oddaji vloge 
in izven poziva, komisija pri obravnavi vloge ne bo upo-
števala. Rok dopolnitve predpiše komisija, vendar ne 
sme biti daljši od 15 dni.

11. Sklenitev pogodb
Ministrstvo z izvajalci, izbranimi na javnem razpisu, 

sklene pogodbe o financiranju. Izbrani izvajalec se mora 
na poziv ministrstva k sklenitvi pogodbe odzvati v roku 
8 dni od prejema obvestila o izboru. V nasprotnem pri-
meru se šteje, da je izbrani izvajalec odstopil od svoje 
vloge za dodelitev sredstev, s katero se je prijavil na 
javni razpis.

Izbranim izvajalcem se lahko s pogodbo dolo-
či predplačilo, kolikor to dopušča zakon, ki ureja postop-
ke v zvezi z izvrševanjem proračuna RS in ki bo veljal 
v času sklepanja pogodb z izvajalci, izbranimi na tem 
javnem razpisu. Ne glede na najvišjo stopnjo predplači-
la, ki jo zakon dopusti, bo ministrstvo izbranim prijavite-
ljem določilo predplačilo v višini največ do predvidenih 
izplačil za posamezni razpisani projekt v letu 2015, kot 
je to opredeljeno v 4. poglavju tega javnega razpisa.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da z izbranim iz-
vajalcem pred podpisom pogodbe odpravi morebitne 
manjše nepravilnosti v projektni dokumentaciji oziroma 
pridobi dodatna pojasnila v zvezi z izvajanjem posame-
znih aktivnosti v projektu, ki pa v nobenem primeru ne 
vplivajo na vsebino izbranega projekta ali višino razpi-
sanih sredstev.

12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni 

strani Ministrstva http://www.mzz.gov.si/ pod razdelkom 
»Javni razpisi«. V tiskani obliki se lahko dokumentacija 
pridobi vsak delavnik med 10. in 14. uro, s predhodnim 
naročilom na e-naslov: razvoj.mzz@gov.si, na naslovu 
Gregorčičeva 25a, 1000 Ljub ljana.

Zaprosila za dodatne informacije in pojasnila v zve-
zi z javnim razpisom in pripravo popolne vloge je potreb-
no nasloviti na elektronski naslov: razvoj.mzz@gov.si. 
Zaprosila in vprašanja se na navedeni naslov posredu-
jejo najkasneje do 2. marca 2015. Po tem datumu mi-
nistrstvo ne zagotavlja, da bodo avtorji vprašanj prejeli 
odgovor do izteka roka za oddajo vlog. Vprašanja se 
bodo skupaj z odgovori objavljala na spletni strani mini-
strstva. Avtorji vprašanj ne bodo objavljeni.

Ministrstvo za zunanje zadeve

Št. NAR-56-0007/2015 Ob-1213/15

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega inte-
resa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), 
Pravilnikom o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva 
(Uradni list RS, št. 43/10), Zakona javnem skladu RS 
za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta 
o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 72/10), Pogodbe z Mestno občino 
Slovenj Gradec o zagotavljanju sredstev za delovanje 
območne izpostave javnega sklada Republike Sloveni-
je za kulturne dejavnosti Slovenj Gradec za leto 2014 
z dne, 17. 2. 2014 in 1. dodatkom k pogodbi z dne, 
29. 1. 2015 ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (www.jskd.si), 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju 
JSKD), objavlja

javni programski razpis
za izbor kulturnih programov/projektov  

na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti  
na območju Mestne občine Slovenj Gradec,  

ki jih bo v letu 2015 sofinanciral  
Javni sklad Republike Slovenije  

za kulturne dejavnosti  
(v nadaljevanju: razpis Slovenj Gradec-PrP-2015)

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

 
8 Izjema so vloge, ki se skladno z naslednjim od-

stavkom zavržejo.

10. Način odločanja in rok, v katerem bodo prijavi-
telji obveščeni o izidu javnega razpisa

Zavržejo se vloge:
– prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih 

v 5. poglavju javnega razpisa (upravičeni prijavitelji);
– ki niso vložene na način, kot je določeno v 4. in 8. 

poglavju javnega razpisa;
– ki nimajo že ob prijavi na razpis priloženih obraz-

cev: razpisni obrazec – vsebinska zasnova projekta 
(obrazec št. 1) in razpisni obrazec – finančna konstrukci-
ja projekta (obrazec št. 2), kot je določeno v 1. in 2. točki 
6. poglavja javnega razpisa;

– ki jim že ob prijavi na razpis manjkata več kot dve 
obvezni sestavini popolne vloge, ki so določene v 3, 4., 
5. in 6. točki 6. poglavja javnega razpisa;

– ki niso napisane v slovenskem jeziku, kot je dolo-
čeno v 6. poglavju javnega razpisa;

– ki niso podpisane v skladu z navodilom iz 6. po-
glavja javnega razpisa;

– ki jih prijavitelj na poziv komisije ne dopolni v roku 
za dopolnitev vloge oziroma ne dopolni pravilno.

Zavrnejo se vloge:
– za katere je komisija ugotovila, da predlog pro-

jekta ni skladen z razpisanim vsebinskim področjem iz 
3. poglavja javnega razpisa. Komisija lahko tako vlogo 
izloči iz nadaljnjega ocenjevanja;

– za katere je komisija ugotovila, da se predlog pro-
jekta ne izvaja v ciljnih državah in vsebinskih področjih 
iz 4. poglavja. Komisija lahko tako vlogo izloči iz nadalj-
njega ocenjevanja;

– ki jih komisija ni ocenila z zadostnim številom 
točk.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno ob-
veščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja 
vlog.

Minister za zunanje zadeve ali z njegove strani poo-
blaščena oseba o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah 
odloči s sklepom, zoper katerega je mogoča pritožba. 
Prijavitelj pritožbo vloži na ministrstvu v roku 8 dni od 
prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep odloča minister za 
zunanje zadeve s sklepom, v roku 15 dni. Sklep, s kate-
rim se odloči o pritožbi prijavitelja, je dokončen. Vložena 
pritožba zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih 
vlogah ne zadrži podpisa pogodb z izbranim izvajalcem.

Izid javnega razpisa je informacija javnega značaja 
in se objavi na spletni strani ministrstva, na kateri je ob-
javljena razpisna dokumentacija.
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1. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti
Predmet razpisa Slovenj Gradec PrP-2015 je sofi-

nanciranje programov/projektov kulturnih društev (v na-
daljevanju: programi/projekti), ki so:

– redno, sistematično in kontinuirano delovanje lju-
biteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobra-
ževalno in ustvarjalno delo;

– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predsta-
ve, razstave, projekcije in druge javne kulturne priredi-
tve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja 
in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v in-
teresu širše družbene skupnosti;

– skupni programi kulturnih društev na nivoju me-
sta;

– izobraževanje in strokovno usposabljanje za po-
trebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vo-
kalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna 
dejavnost, folklorna dejavnost, filmska in video dejav-
nost, plesna dejavnost, likovna dejavnost/sodobni načini 
umetniškega izražanja, literarna dejavnost in mažoretna 
dejavnost.

2. Cilji razpisa
Spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti na ob-

močju Mestne občine Slovenj Gradec s sofinanciranjem 
programov/projektov kulturnih društev in njihovih zvez.

Zagotavljanje enakomernega razvoja kulturnih de-
javnosti, pri čemer je kulturno udejstvovanje omogoče-
no vsem, ki delujejo na območju ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti.

3. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpolo-
žljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa Slovenj 
Gradec Pr P-2015, znaša do 120.807,60 €.

4. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na proračunska sredstva morajo biti porabljena v prora-
čunskem letu 2015.

5. Roki razpisa: javni razpis Slovenj Gradec 
PrP-2015 prične teči 6. 2. 2015 in se zaključi 9. 3. 2015.

6. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa Slovenj Gradec PrP-2015 

obsega:
– besedilo razpisa Slovenj Gradec PrP-2015
– prijavne obrazce:

– A (splošni podatki o prijavitelju);
– B (podatki o delu društva);
– C (finančni načrt);
– D (prijava programa – različno za posamezna 

področja dejavnosti),
– E (prijava projekta).

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

štva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna 
društva raznovrstnih kulturnih dejavnosti na območju 
Mestne občine Slovenj Gradec. Upravičene osebe mo-
rajo imeti status pravne osebe na območju Mestne 
občine Slovenj Gradec. Pravne osebe, ki so program 
prijavile na katerikoli drug razpis Mestne občine Slo-
venj Gradec, do teh sredstev po tem razpisu niso 
upravičene.

Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajal-
cev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi 
njenega širšega javnega pomena smotrno financirati 
redno dejavnost in je sestavljen iz rednih (celoletnih) 
programskih dejavnosti, ki jih zaradi kontinuiranega in 
smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto.

Skupni program je sestavljen iz projektov po raz-
ličnih kulturno umetniških zvrsteh s spremljajočimi ak-
tivnostmi, za katere se izvajalci dogovorijo zaradi nuj-
nosti vzpostavljanja primerjave glede obsega, kvalite-

te in usmeritev svojega kulturnega dela (npr. srečanje 
zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih 
orkestrov, plesnih skupin, literarnih srečanj, likovne raz-
stave), usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih 
možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov, 
nakup opreme, itd.).

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v ce-
loti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, 
gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotograf-
ska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo 
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov 
finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = pri-
hodki).

8. Pogoji razpisa
Vloge na razpis Slovenj Gradec PrP-2015 lah-

ko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo nasle-
dnje pogoje, da:

– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem 
področju in so registrirane za opravljanje kulturno-ume-
tniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin 
v Sloveniji na območju Mestne občine Slovenj Gradec; 
to dokažejo s kopijo potrdila AJPES (Agencija Repu-
blike Slovenije za javno pravne evidence in storitve) 
– obrazec PRS-3, dokument ne sme biti starejši od 
12 mesecev,

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

Popolne vloge na razpis Slovenj Gradec PrP-2015 
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni 
podatki o prijavitelju), obrazec B (podatki o delu dru-
štva), C (finančni načrt), obrazec D (prijava programa 
– različno za posamezna področja dejavnosti), obrazec 
E (prijava projekta),

– vsebujejo obvezne priloge.
Vloga je popolna, če:
– je predložena na prijavnih obrazcih razpisa Slo-

venj Gradec PrP-2015,
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku,
– je vsebina razvidna zgolj iz obrazca,
– je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
9. Izpolnjevanje pogojev razpisa
Izpolnjevanje pogojev razpisa Slovenj Gradec 

PrP-2015:
Po preteku razpisnega roka, 9. 3. 2015, komisija 

za odpiranje vlog hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj 
prispele.

Po odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka 
izločene vse vloge:

– ki niso bile oddane v razpisnem roku,
– ki niso popolne,
– ki jih ni vložila upravičena oseba.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj 

vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po 

določilih prvega odstavka 11. točke tega razpisa.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki 

jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, bodo 
zavržene.

10. Merila razpisa
Predložene vloge bo v skladu z Merili za ocenjeva-

nje predloženih programov/projektov javnega program-
skega razpisa Slovenj Gradec PrP-2015 presojala in 
ocenjevala strokovno programska komisija, ki jo imenuje 
direktor JSKD.
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Merila so dostopna na domači strani: www.jskd.si in 
www.slovenjgradec.si.

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi in 
projekti, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.

11. Pogodba o sofinanciranju in poročanje
Predlagateljem odobrenih kulturnih programov bo 

skupaj z odločbo o sofinanciranju posredovana v pod-
pis tudi pogodba o sofinanciranju, ki so jo predlagatelji 
dolžni vrniti v 15 dneh po prejemu. Na podlagi sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju kulturnega programa so izva-
jalci dolžni poročati o izvedbi na predpisanih obrazcih 
z ustreznimi prilogami in sicer v dveh delih in končno 
zaključno poročilo.

– prvo poročilo do 15. 4. 2015,
– drugo poročilo do 30. 10. 2015,
– zaključno poročilo do 31. 1. 2016.
12. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti poslana na naslov: Javni sklad RS 

za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Slovenj Gra-
dec, Francetova 5, 2380 Slovenj Gradec, do vključno 
9. 3. 2015 (datum poštnega žiga) kot priporočena po-
šiljka v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: »Ne 
odpiraj – Vloga na razpis Slovenj Gradec PrP-2015«.

Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: 
naziv in poštni naslov (sedež). Če je posamezni predla-
gatelj društvo, v katerem deluje več samostojnih sekcij, 
lahko predloži v enem ovitku več vlog, katerih vsa-
ka mora ustrezati določilom drugega in tretjega od-
stavka 7. točke tega razpisa.

Posamezni predlagatelj lahko oddaja največ 3 vlo-
ge, razen zvez kulturnih društev, ki združujejo najmanj 
15 kulturnih društev raznovrstnih dejavnosti s sedežem 
na območju Mestne občine Slovenj Gradec.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj stri-
nja z vsemi pogoji in merili razpisa Slovenj Gradec 
PrP-2015.

13. Dopolnjevanje vlog
Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisanem 

roku, kot velja za pošiljanje vlog in sicer s priporočeno 
pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne 
odpiraj – Vloga na razpis Slovenj Gradec PrP-2015« 
– z obvezno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev 
nanaša.

Če bo vloga formalno nepopolna, bo predlagatelj 
pozvan, da jo dopolni v 5 dneh. Če predlagatelj vlo-
ge ne dopolni v zahtevanem roku, bo vloga zavržena 
s sklepom.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj stri-
nja z vsemi pogoji in merili razpisa Slovenj Gradec 
PrP-2015.

14. Pristojni uslužbenci: pristojna uslužbenca za 
dajanje informacij in pojasnil je: Andreja Gologranc, 
oi.slovenj.gradec@jskd.si, 02/881-24-60 – uradne ure 
po telefonu, vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

15. Dvig in vpogled dokumentacije razpisa: doku-
mentacija razpisa Slovenj Gradec PrP-2015 (besedilo 
razpisa, obrazci) je dostopna na domači strani JSKD, 
www.jskd.si, predlagatelji pa jo lahko prevzamejo oseb-
no med uradnimi urami na sedežu območne izpostave 
JSKD Slovenj Gradec.

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

Gradec PrP-2015, bo potekala v skladu s pravilnikom 
javnega razpisa in javnega poziva ter Splošnimi pogoji 
poslovanja JSKD.

JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil 
v tridesetih dneh po zasedanju in odločitvi strokovno 
programske komisije.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

 Ob-1221/15

Turizem Ljub ljana, Krekov trg 10, Ljub ljana, objavlja 
na podlagi javne razgrnitve osnutka proračuna MOL za 
leto 2015 in Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011)

javni razpis
za sofinanciranje programov aktivnosti  

turističnih društev in turističnih prireditev,  
ki jih organizirajo turistična društva  

na javnih površinah v Mestni občini Ljub ljana  
za leto 2015

Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je sofi-
nanciranje programov aktivnosti turističnih društev in tu-
rističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na 
javnih površinah v Mestni občini Ljub ljana za leto 2015.

Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke in doka-

zila:
– ime in naziv društva;
– program aktivnosti turističnega društva za leto 

2015, potrjen s strani pristojnega organa društva (kopija 
overjenega zapisnika občnega zbora);

– poročilo o delu za leto 2014 (obvezno za društva, 
ki so v letu 2014 dobila subvencijo Turizma Ljub ljana);

– izjava predlagatelja:
– o zagotovitvi sredstev oziroma angažiranju la-

stnih sredstev,
– o izvedbi projekta oziroma prireditve v skladu 

z veljavnimi predpisi,
– o izpolnjenih zapadlih pogodbenih obveznostih 

do Turizma Ljub ljana in Mestne občine Ljub ljana;
– parafiran vzorec pogodbe (parafirana vsaka 

stran);
– kopijo statuta društva (obvezno za novoustano-

vljena društva v letu 2014 ali kasneje).
Pogoji
Za sredstva lahko kandidirajo vsa turistična društva, 

ki so registrirana in delujejo na območju Mestne občine 
Ljub ljana.

Prednost pri sofinanciranju bodo imela turistična 
društva, katerih programi temeljijo na:

– spodbujanju lokalnega prebivalstva za sodelova-
nje pri aktivnostih pospeševanja turizma;

– aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne de-
diščine, etnoloških posebnosti, lokalnih posebnosti ter 
urejanju in olepševanju okolja;

– seznanjanju in izobraževanju prebivalstva in mla-
dine o turizmu;

– izvajanju prireditvene, promocijske in informativne 
dejavnosti;

– projektih, ki povezujejo več turističnih in drugih 
društev;

– lastni participaciji pri nalogah, ki bodo izbrane za 
sofinanciranje.

Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2015 

znaša 55.000 EUR.
Okvirna višina razpisanih sredstev se lahko spre-

meni v primeru, da se v postopku sprejemanja proraču-
na MOL za leto 2015 spremenijo razpoložljiva sredstva.

Turizem Ljub ljana bo sofinanciral izbrane progra-
me aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, 
ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah 
v MOL v letu 2015, v višini do največ 50 odstotkov 
celotne vrednosti programa. Odobrena sredstva bodo 
izvajalcem nakazana po predložitvi finančnega in vse-
binskega poročila o realizaciji programa.
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Rok za izvedbo izbranih programov: rok za realiza-
cijo programa in porabo odobrenih sredstev je 20. no-
vember 2015.

Rok za predložitev vlog
Vloge na razpis oddajte v tajništvu Turizma Ljub-

ljana, Krekov trg 10, Ljub ljana in sicer v zaprti ovojnici 
z oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za progra-
me turističnih društev na območju MOL«. Na hrbtni stra-
ni ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.

Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele na 
sedež Turizma Ljub ljana, Krekov trg 10, Ljub ljana, do 
9. marca 2015 do 11. ure.

Posamezna prijava na javni razpis mora biti izde-
lana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije 
Turizma Ljub ljana, sicer vloga ne bo obravnavana.

Z odpiranjem vlog, ki ne bo javno, bo komisija pri-
čela 9. marca 2015 ob 12. uri in ga v primeru velikega 
števila prispelih vlog nadaljevala naslednje dni.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najka-
sneje v 30. dneh po sprejemu odloka o proračunu MOL 
za leto 2015.

Dodatne informacije posreduje Nives Vrhovnik Pra-
znik, tel. 306-45-92, faks 306-45-94, e-pošta: nives.vr-
hovnik@visitLjub ljana.si.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na www.
visitLjub ljana.com in www.Ljub ljana.si.

Turizem Ljub ljana

 Ob-1222/15

Turizem Ljub ljana, Krekov trg 10, Ljub ljana, objavlja 
na podlagi javne razgrnitve osnutka proračuna MOL za 
leto 2015 in Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011)

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje  

turističnih prireditev na javnih površinah  
v Mestni občini Ljub ljana za leto 2015

Predmet razpisa
A) Predmet razpisa je sofinanciranje turističnih pri-

reditev na javnih površinah, ki
– so v skladu s Strateškimi usmeritvami razvoja 

in trženja turistične destinacije Ljub ljana za obdobje 
2014–2020,

– so usmerjene v oživljanje posameznih me-
stnih predelov, namenjenih predvsem pešcem,

– spodbujajo ohranjanje in širitev tradicionalnih pri-
reditev,

– izkoriščajo turističnim prireditvam namenjeno jav-
no infrastrukturo,

– so okolju prijazne in prispevajo k promociji Ljub-
ljane, Zelene prestolnice Evrope 2016,

– predstavljajo podporo praznovanju pomembnej-
ših obletnic in dogodkov (Emona 2000 …).

B) Predmet razpisa so predlogi tudi drugih turistič-
nih prireditev na javnih površinah na območju MOL, ki 
niso zajeti v točki A) in jih predlagajo izvajalci, udele-
ženci razpisa.

Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke in doka-

zila:
– ime in naziv predlagatelja (pravne osebe oziroma 

podjetnika posameznika);
– naziv, termin in lokacija prireditve ter vrednost in 

cena celotne prireditve s finančno konstrukcijo in nači-
nom zagotovitve pokrivanja prireditvenih stroškov;

– projekt prireditve z dispozicijo vsebine, načinom 
izvedbe in izvedbenimi roki;

– reference ponudnika oziroma izvajalca ter sode-
lujočih na prireditvi;

– izjava predlagatelja:
– o zagotovitvi sredstev oziroma angažiranju la-

stnih sredstev,
– o izvedbi projekta oziroma prireditve v skladu 

z veljavnimi predpisi,
– o poravnanih pogodbenih obveznostih do zavo-

da Turizem Ljub ljana in Mestne občine Ljub ljana;
– parafiran vzorec pogodbe (parafirana vsaka 

stran).
Pogoji
Predlagatelji so pravne osebe in podjetniki posame-

zniki, ki so registrirani in imajo tudi ustrezna dovoljenja 
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet vsebine vloge 
in bodo prireditve izvajali v obdobju od dneva objave 
tega razpisa v Uradnem listu RS do 20. novembra 2015.

Prednost pri izbiri bodo imeli predlagatelji, ki bodo 
prijavili prireditve, ki:

– so v skladu s Strateškimi usmeritvami razvoja 
in trženja turistične destinacije Ljub ljana za leto 2015 
(točka A),

– so zanimive za prebivalce ter domače in tuje obi-
skovalce Ljub ljane,

– poudarjajo pozitivno predstavo o Ljub ljani kot sre-
dnjeevropski prestolnici,

– so brezplačne za obiskovalce,
– so okolju prijazne in prispevajo k promociji Ljub-

ljane, Zelene prestolnice Evrope 2016,
– imajo mednarodni značaj oziroma so mednaro-

dno zanimive,
– pomenijo obogatitev turistične ponudbe Ljub ljane 

tudi v turistično nesezonskih mesecih.
Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje turističnih 

prireditev in programov z razpisanih področij A) in B) za 
leto 2015 znaša 172.000 EUR. Okvirna višina razpisanih 
sredstev se lahko spremeni v primeru, da se v postopku 
sprejemanja proračuna MOL za leto 2015 spremenijo 
razpoložljiva sredstva.

Izbrane turistične prireditve in programe bo Turizem 
Ljub ljana sofinanciral v višini do največ 50 odstotkov 
celotne vrednosti projekta. Odobrena sredstva bodo 
izvajalcem nakazana po izvedbi, na podlagi finančnega 
in vsebinskega poročila o izvedeni prire ditvi.

Rok za izvedbo izbranih turističnih prireditev in pro-
gramov: rok za izvedbo turističnih prireditev in porabo 
odobrenih sredstev je 20. november 2015.

Rok za predložitev vlog
Vloge na razpis oddajte v tajništvu Turizma Ljub-

ljana, Krekov trg 10, Ljub ljana, v zaprti ovojnici z oznako 
»Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za turistične prire-
ditve v Ljub ljani«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
naveden naziv in naslov vlagatelja.

Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele na 
sedež Turizma Ljub ljana, Krekov trg 10, Ljub ljana, do 
9. marca 2015 do 11. ure.

Posamezna prijava na javni razpis mora biti izde-
lana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije 
Turizma Ljub ljana, sicer vloga ne bo obravnavana.

Z odpiranjem vlog, ki ne bo javno, bo komisija za-
čela 9. marca 2015 ob 13. uri in ga v primeru velikega 
števila prispelih vlog nadaljevala naslednje dni.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najka-
sneje v 30. dneh po sprejemu Odloka o proračunu MOL 
za leto 2015.
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Dodatne informacije posreduje Nives Vrhovnik Pra-
znik, tel. 306-45-92, faks 306-45-94, e-pošta: nives.vr-
hovnik@visitLjub ljana.si.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na www.
visitLjub ljana.com in www.Ljub ljana.si.

Turizem Ljub ljana

 Ob-1242/15

Na podlagi 6. in 9. člena Pravilnika o sofinancira-
nju projektov za promocijo zdravja in sklepa o izvedbi 
javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promo-
cijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 
Upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, ki ga je sprejel na 18. seji dne 3. 2. 2015, 
generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja 

na delovnem mestu v letu 2015 in 2016
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mi-

klošičeva cesta 24, 1507 Ljub ljana, Slovenija (v nada-
ljevanju: ZZZS) ob pogoju, da bodo finančna sredstva 
zagotovljena z veljavnim finančnim načrtom ZZZS za 
leto 2015 in za leto 2016, s tem razpisom vabi vlagatelje, 
ki s svojimi dejavnostmi, programi ali projekti (v nada-
ljevanju: projekti) neposredno ali posredno prispevajo 
k uresničevanju ciljev povezanih z razvojnimi usmeritva-
mi na področju sistema zdravstvenega varstva, izvaja-
njem programa obveznega zdravstvenega zavarovanja 
ali izvajanjem dejavnosti ZZZS, da podajo vloge za sofi-
nanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem 
mestu v letu 2015 in 2016.

Projekti morajo biti namenjeni zavarovanim osebam 
v Sloveniji.

I. Predmet javnega razpisa
1. sofinanciranje projektov s področja promocije 

zdravja na delovnem mestu, ki uveljavljajo sistematič-
ne ciljne aktivnosti in ukrepe za ohranjanje in krepitev 
telesnega in duševnega zdravja delavcev (programi in 
projekti za izboljšanje delovnih pogojev v smislu večje 
varnosti in usklajenosti z zdravstvenimi zahtevami glede 
organizacije dela, programi in projekti za boljše pozna-
vanje vzrokov poklicnih bolezni in poškodb, identifikacijo 
in vrednotenje tveganj ter izvajanje preventivnih ukre-
pov, programi in projekti za izboljšanje tveganih ravnanj 
oziroma vedenj zaposlenih in razvoj ter izboljšanje zdra-
vstvene in varnostne ozaveščenosti, programi in projekti 
za širjenje primerov dobrih praks za obvladovanje zdra-
vstvenega absentizma), ki so namenjeni delodajalcem 
in delavcem, in sicer:

– informativni, izdajateljski in vzgojno izobraževalni 
projekti,

– konkretni programi pri posameznih delodajalcih 
ali organizacijah.

II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Vlagatelj je lahko pravna ali fizična oseba. Vlaga-
telj lahko na razpisu sodeluje samostojno ali v skupi-
ni (konzorciju). Na razpisu lahko sodelujejo vlagatelji, 
ki s svojimi dejavnostmi neposredno ali posredno pri-
spevajo k uresničevanju ciljev povezanih z razvojnimi 
usmeritvami na področju sistema zdravstvenega var-
stva, izvajanjem programa obveznega zdravstvenega 
zavarovanja ali izvajanjem dejavnosti ZZZS, določenim 
v razpisni dokumentaciji.

Za sredstva iz naslova sofinanciranja lahko zaprosi-
jo osebe, ki izpolnjujejo hkrati naslednje splošne pogoje:

1. da bodo sredstva namenile:
– za izvajanje nepridobitnih projektov s področja 

promocije zdravja, ki so povezani z uresničevanjem 
ciljev,

– za izvajanje raziskovalnih, izobraževalnih ali dru-
gih nepridobitnih strokovnih projektov, ki so povezani 
z uresničevanjem ciljev,

– za izvajanje publicistične, promocijske in druge 
medijske dejavnosti, ki je povezana z uresničevanjem 
ciljev;

2. da bodo zagotovile najmanj 10 odstotkov po-
trebnih sredstev za izvedbo projekta iz lastnih ali drugih 
virov. Projekti, ki jih bo ZZZS sofinanciral na podlagi tega 
razpisa, lahko prejmejo sredstva ZZZS v višini največ 
90 % celotne vrednosti projekta;

3. da na dan oddaje vloge niso v stečajnem postop-
ku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave 
ali likvidaciji, da imajo na dan oddaje vloge poravnane 
vse davke in druge obvezne dajatve skladno z nacio-
nalno zakonodajo ter da niso bili obsojeni zaradi kazni-
vega dejanja v zvezi s svojim profesionalnim ravnanjem 
s sodbo, ki je pravnomočna.

Posamezen vlagatelj lahko na razpis prijavi več 
projektov. Če se na razpis prijavlja več vlagateljev z is-
tim projektom (konzorcij), projekt prijavijo z eno vlogo.

Vlagatelj, ki so mu bila dodeljena sredstva in za 
katerega se ob izvajanju veljavne pogodbe ugotovi, da 
je kršil pogodbena določila, se bo ob prijavi na ta javni 
razpis ZZZS za sofinanciranje to štelo kot izključitveni 
pogoj in bo zato njegova vloga izločena.

Natančnejši pogoji za sodelovanje na tem razpisu 
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III. Merila, na podlagi katerih se izberejo prejemniki 
sredstev

1. merilo (60 %) – Vsebinska usklajenost projekta 
s cilji in predmetom razpisa:

– prednost bodo imeli projekti, ki imajo svojo cilj-
no javnost (uporabnike, stranke) na celotnem območju 
Republike Slovenije, ali projekti, ki so namenjeni po-
samezni gospodarski dejavnosti na celotnem območju 
Republike Slovenije.

– velikost populacije, kateri bodo rezultati projekta 
namenjeni;

– jasnost namena, ciljev in vsebine projekta;
– pričakovane koristi projekta, merjene s pričako-

vanim ali doseženim izboljšanjem zdravstvenega sta-
nja prebivalstva in zmanjšanjem absentizma zaposlenih 
oseb ter posledičnim zmanjševanjem stroškov deloda-
jalcev in ZZZS za nadomestila za začasno zadržanost 
od dela;

– pomembnost javno zdravstvenega problema, 
s katerim se projekt ukvarja.

2. merilo (30 %) – Usposobljenost vlagatelja in spre-
jemljivost projekta:

– ustrezna predstavitev vlagatelja;
– referenčna mnenja oseb, organizacij in združenj 

s konkretnega vsebinskega področja o vlagatelju;
– strokovna verifikacija prijavljenega projekta s stra-

ni organizacij in združenj s konkretnega vsebinskega po-
dročja, ki imajo svojo ciljno javnost (uporabnike, stranke) 
na celotnem območju Republike Slovenije;

– ustrezna javna odmevnost pri ciljnih javnostih;
Vlagatelj lahko v dokaz svoje usposobljenosti in 

sprejemljivosti projekta predloži:
– referenčna mnenja oseb, organizacij in združenj 

s konkretnega vsebinskega področja o vlagatelju in
– strokovne verifikacije prijavljenega projekta s stra-

ni organizacij in združenj s konkretnega vsebinskega 
področja, ki imajo svojo ciljno javnost (uporabnike, stran-
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ke) na celotnem območju Republike Slovenije (mnenje 
organizacij in združenj, ki projekt podpirajo ipd.).

Prednost bodo imeli vlagatelji, predstavniki deloje-
malcev, ki so organizirani kot reprezentativne zveze ali 
konfederacije sindikatov za območje države, ter pred-
stavniki delodajalcev, ki so organizirani kot gospodarska 
interesna združenja ali zbornice, ki delujejo na območju 
države. Prednost bodo imeli vlagatelji z referencami in 
izkušnjami (že izvedeni projekti…) na opisanem vse-
binskem področju in strokovno verifikacijo vloženega 
projekta.

3. merilo (10 %) – Izvedljivost projekta:
– prednost bodo imeli projekti, ki bodo vsebovali 

natančen opis rezultatov oziroma izdelkov projekta s po-
drobnim terminskim planom izvajanja nalog pro jekta.

Komisija za vodenje postopka bo na osnovi ocene 
vlog glede na vsebinsko, organizacijsko in finančno zah-
tevnost razvrstila v predloge 1. ranga (najbolj zahtevni), 
2. ranga (zahtevni) in 3. ranga (najmanj zahtevni) in jih 
na tej osnovi tudi finančno ovrednotila.

IV. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago 
za predmet javnega razpisa

ZZZS bo za sofinanciranje projektov na podlagi 
tega razpisa v letu 2015 in 2016 namenil skupno največ 
3.000.000,00 EUR ob pogoju, da bodo za ta namen 
finančna sredstva zagotovljena z veljavnim finančnim 
načrtom ZZZS za leto 2015 in finančnim načrtom ZZZS 
za leto 2016.

Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva

Vlagatelji lahko na razpis prijavijo projekte, ki bodo 
potekali v Sloveniji v letu 2015 in/ali 2016, končani pa 
morajo biti najpozneje do 10. novembra 2016.

V.  Naslov in rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge za sofinanciranje

Vloge morajo prispeti na naslov Zavod za zdra-
vstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 
1507 Ljub ljana, tako, da prispejo v vložišče, soba 51, 
najkasneje do 9. 3. 2015, do 10. ure. Pravočasne vlo-
ge so samo tiste, ki jih ZZZS prejme do navedene ure, 
ne glede na to, ali so posredovane po pošti ali oddane 
osebno. Vlagatelji lahko zaprosijo za potrdilo o pravo-
časni vročitvi.

Nepravočasno in nepravilno označeno vlogo bo 
ZZZS izločil in jo po končanem postopku odpiranja vrnil 
vlagatelju.

Če vlagatelj prijavlja več vlog mora oddati vsako 
vlogo v svoji (individualni) ovojnici, sicer bo izločena 
druga in vsaka naslednja vloga oddana skupaj v isti 
ovojnici.

Vlagatelji morajo vloge oddati v zaprti ovojnici, ki 
mora biti jasno označena z napisom: »Ne odpiraj – Vlo-
ga – Javni razpis za sofinanciranje projektov«. Na ovoj-
nici mora biti označen polni naziv in naslov vlagatelja.

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo 
vloge nosi vlagatelj. ZZZS v nobenem primeru ni odgo-
voren za te stroške, ne glede na potek in izid postopka.

VI. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo 11. 3. 2015 na sedežu ZZZS, 

Miklošičeva cesta 24, Ljub ljana in ne bo javno. Zapisnik 
o odpiranju vlog je javen.

VII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izi-
du javnega razpisa in sklenitev pogodbe

Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa 
s pisnim sklepom o dodelitvi sredstev oziroma obve-
stilom, ki bo sprejet predvidoma najkasneje meseca 
junija 2015.

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni v glasilu ZZZS (Občasnik akti & navodi-
la), ki bo objavljen tudi na spletnih straneh ZZZS.

ZZZS bo prejemnike sredstev hkrati s sklepom o do-
delitvi sredstev pozval k podpisu pogodbe. Prejemniki 
sredstev se morajo na poziv odzvati v roku 30 dni od 
dneva prejema poziva. V nasprotnem primeru se šteje, 
da je vlagatelj umaknil vlogo za sofinanciranje. Če skupno 
vlogo odda več vlagateljev (konzorcij), morajo pogodbo 
v navedenem 30 dnevnem roku podpisati vsi vlagatelji. 
Če pogodbe ne podpišejo vsi vlagatelji se šteje, da je 
vlagatelj (konzorcij) vlogo za sofinanciranje umaknil.

VIII. Pritožbeni postopek
Vlagatelj lahko v osmih dneh od prejema sklepa ozi-

roma obvestila vloži pritožbo v kateri natančno opredeli 
razloge zaradi katerih jo vlaga. Predmet pritožbe ne mo-
rejo biti pogoji, merila za ocenjevanje, niti ocena vloge.

Vložena pritožba ne zadrži sklenitve pogodb z iz-
branimi vlagatelji – prejemniki sredstev.

IX. Čas in kraj, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni stra-
ni ZZZS, http:www.zzzs.si (rubrika Novosti). Razpisno 
dokumentacijo je možno tudi dvigniti v času uradnih ur, 
vsak delovni dan, razen ob četrtkih, od dneva objave 
javnega razpisa v Uradnem listu RS od 8. do 12. ure 
v vložišču poslovne stavbe Zavoda za zdravstveno za-
varovanje Slovenije na Miklošičevi cesti 24, Ljub ljana. 
Vlagatelji lahko razpisno dokumentacijo naročijo tudi 
preko e-pošte: natasa.grosar@zzzs.si.

X. Dodatne informacije: dodatne informaci-
je o razpisu posreduje Nataša Grosar, ZZZS, Miklo-
šičeva cesta 24, Ljub ljana, tel. 01/307-75-41, faks 
01/231-21-82, e-pošta: natasa.grosar@zzzs.si, vsak 
delovni dan od 8. do 10. ure.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Št. 430-9/2015 Ob-1198/15

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov 
v ljubiteljski kulturi v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list 
RS, št. 41/04), Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni 
list RS, št. 98/09, 44/12 in 19/14), ter Odloka o proraču-
nu Občine Zagorje ob Savi za leto 2015 (Uradni list RS, 
št. 96/14), Občina Zagorje ob Savi objavlja

javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti in programov društev 

in skupin, ki delujejo na področju ljubiteljske 
kulturne dejavnosti za leto 2015

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Zagorje ob 
Savi, cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti in 
programov zveze kulturnih društev, društev in skupin, 
ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti 
v Občini Zagorje ob Savi. V skladu z določili pravilnika 
bo občina iz sredstev razpisa izbranim kandidatom so-
financirala:

– program redne dejavnosti,
– udeležbo na gostovanjih, tekmovanjih in priredi-

tvah ter izvedbo samostojnih nastopov,
– stroške opreme, založništva in materialne stro-

ške,
– ob upoštevanju rezultatov društva oziroma skupi-

ne tudi dodatke za kakovost.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi in so regi-

strirani za opravljanje kulturne dejavnosti,
– imajo urejeno dokumentacijo o članstvu in ostalo 

dokumentacijo, ki jo določa Zakon o društvih,
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– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro-
vske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtova-
nih kulturnih aktivnosti,

– vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
– imajo potrjen program dela s strani upravnega 

organa društva, namenjen čim večjemu številu uporab-
nikov in finančni načrt,

– izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za 
sofinanciranje programov,

– da aktivno delujejo najmanj eno leto.
Izjemoma se lahko, v skladu z drugim odstavkom 

13. člena pravilnika, na razpis prijavijo tudi izvajalci, 
ki imajo sedež izven Občine Zagorje ob Savi, in sicer 
v primeru, da se bo prijavljeni program izvajal na obmo-
čju Občine Zagorje ob Savi ali se bo projekt nanašal na 
Občino Zagorje ob Savi. V tem primeru morajo izvajalci 
izpolnjevati vse ostale z razpisom zahtevane pogoje za 
sodelovanje na razpisu.

4. Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje raz-
pisanih programov v letu 2015 znaša 49.680,00 €, od 
tega bo 1.250,00 € namenjenih za »interventna sred-
stva« oziroma za izvajalce in njihove programe, opre-
deljene v zadnjem odstavku pod točko »pogoji za sode-
lovanje na razpisu«.

5. Rok za porabo sredstev: dodeljena sredstva mo-
rajo biti porabljena v letu 2015.

6. Vsebina prijave: prijava na razpis mora biti izde-
lana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne 
dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane 
priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem 
obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot po-
polna.

7. Informacija o obrazcih za prijavo: razpisno do-
kumentacijo lahko izvajalci od dneva objave do izteka 
prijavnega roka dobijo v času uradnih ur v sprejemni pi-
sarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 
Zagorje ob Savi. Dokumentacija je dostopna tudi na in-
ternetni strani Občine Zagorje ob Savi: www.zagorje.si.

8. Razpisni rok in način dostave prijave: vlogo, iz-
polnjeno na obrazcih, ki je del razpisne dokumentacije, 
z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po 
pošti (priporočeno) na naslov: Občina Zagorje ob Savi, 
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako: 
Ne odpiraj – prijava na razpis – Kultura 2015. Na hrbtni 
strani kuverte mora biti obvezno navedeno ime in naslov 
pošiljatelja. Upoštevane bodo prijave, ki bodo na naslov 
naročnika prispele do ponedeljka, 2. marca 2015 do 
12. ure. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane in 
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

9. Navedba osebe pooblaščene za dajanje infor-
macij: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
lahko zainteresirani prejmete na Oddelku za družbene 
dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (na 
tel. 03/56-55-730 – Blanka Šmit ali na e-naslovu: blan-
ka.smit@zagorje.si).

10. Rezultati javnega razpisa: odpiranje vlog pri-
spelih na javni razpis ne bo javno. O izidu razpisa bodo 
izvajalci z odločbo obveščeni najkasneje v roku 30 dni 
po izteku roka za oddajo prijav na ta razpis. O morebitni 
pritožbi vlagatelja zoper odločbo o dodelitvi sredstev 
odloči župan. Z izbranimi izvajalci programov bodo skle-
njene pogodbe, v katerih bodo podrobneje opredeljene 
medsebojne pravice in obveznosti.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 430-3/2015-2 Ob-1199/15

Na podlagi določil 214. do 231. člena Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slove-

nije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13), Odloka o pro-
računu Občine Zagorje ob Savi za leto 2015 (Uradni list 
RS, št. 96/14), sklepa župana št. 430-3/2015-1, z dne 
27. 1. 2015, Občina Zagorje ob Savi objavlja

javni razpis
za sofinanciranje ekipnih državnih tekmovanj  

v letu 2015 v Občini Zagorje ob Savi 
(v nadaljevanju: razpis)

1. Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov na-
jema dvoran oziroma vzdrževanja igrišč ter stroškov 
tekmovanj (prijavnin, stroškov sodnikov in tehničnih de-
legatov, ter stroškov prisotne zdravstvene službe na 
tekmah) športnih društev in klubov, ki sodelujejo v ko-
lektivnih ekipnih državnih tekmovanjih. Tekmovalci, ki 
nastopajo v teh ekipah, nimajo možnosti individualnega 
nastopanja.

2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo športna društva oziroma 

klubi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so organizirani v skladu z določili Zakona o dru-

štvih,
– delujejo lokalno in imajo sedež v Občini Zagorje 

ob Savi,
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogo-

je za izvajanje programa,
– sodelujejo v najvišjih državnih tekmovanjih,
– so v primeru, da je bil njihov program v preteklem 

letu sofinanciran iz občinskega proračuna, predložili 
vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji sofinancira-
nih programov,

– pojavljajo se v osrednjih slovenskih medijih,
– imajo množičen obisk na prireditvah.
3. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje 

ekipnih državnih tekmovanj za leto 2015 je 42.330,00 €.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-

rabljena v letu 2015, v skladu s predpisi, ki določajo 
postopke za izvrševanje proračuna.

5. Vsebina vloge: vloga mora biti izdelana izključ-
no na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne 
dokumentacije. Vsebovati mora vse zahtevane priloge 
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 
Tako izdelana vloga bo obravnavana kot popolna.

6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si. 
V času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani dvignejo tudi 
v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. av-
gusta 5.

7. Način predložitve vlog in dodatne informacije 
v zvezi z razpisom: vloga na predpisanih obrazcih se 
odda v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika in 
vidno oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis eki-
pna tekmovanja – 2015«. Na hrbtni strani kuverte mora 
obvezno biti naveden naziv in naslov pošiljatelja.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lah-
ko zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbene de-
javnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (Vlasta 
Šribar, tel. 03/565-57-18).

8. Rok za predložitev vlog: upoštevane bodo vse 
vloge, ki bodo na naslov naročnika prispele najkasneje 
do 20. 2. 2015 do 9. ure. Nepravočasne vloge ne bodo 
obravnavane.

9. Izid razpisa: odpiranje prispelih vlog na razpis ne 
bo javno. O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno s skle-
pom obveščeni najkasneje v roku 30 dni po izteku roka 
za prijavo na ta razpis. O morebitni pritožbi zoper sklep 
odloča župan občine, njegova odločitev je dokončna. 
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Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanci-
ranju z ostalimi izvajalci.

Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofi-
nanciranju programov, v katerih bodo opredeljene med-
sebojne pravice in obveznosti.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 430-11/2015-2 Ob-1200/15

Na podlagi določil Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 3/13), Statuta Občine Zagorje ob Savi 
(Uradni list RS, št. 98/09, 44/12, 19/13), Odloka o pro-
računu Občine Zagorje ob Savi za leto 2015 (Uradni 
list RS, št. 96/14) in sklepa o izvedbi javnega razpisa, 
št. 430-11/2015-1 z dne 27. 1. 2015, Občina Zagorje ob 
Savi objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov društev  

na področju kmetijstva 
v Občini Zagorje ob Savi za leto 2015

1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov 
dela društev na področju kmetijstva.

2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo društva oziroma zveza 

društev, ki delujejo na področju kmetijstva in izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi oziroma 
so registrirani na območju Republike Slovenije in de-
lujejo tudi na območju Občine Zagorje ob Savi, vanj pa 
so vključeni tudi člani (nosilci kmetijskih gospodarstev) 
z območja Občine Zagorje ob Savi,

– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo doku-
mentacijo, kot jo določa področna zakonodaja,

– so registrirani pri pristojni upravni enoti,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, mate-

rialne in organizacijske možnosti za izvajanje in uresni-
čevanje načrtovanih aktivnosti,

– občini v postavljenem roku dostavljajo vsebinsko 
in finančno letno poročilo o realizaciji sofinanciranega 
programa dela,

– dotacijo za namene, ki so sestavni del te vloge, 
niso in ne bodo prejeli iz državnih ali mednarodnih virov,

– delujejo na oziroma za področje kmetijstva naj-
manj eno leto (registracija).

3. Okvirna vrednost: okvirna višina razpisanih sred-
stev znaša 5.800,00 EUR.

4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2015, v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

5. Vsebina vloge: vloga mora biti izdelana izključno 
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. 
Vsebovati mora tudi vse zahtevane priloge oziroma do-
kazila, navedena v razpisni dokumentaciji. Tako izdela-
na vloga bo obravnavana kot popolna.

6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si, 
v času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani dvignejo tudi 
v sprejemni pisarni in vložišču Občine Zagorje ob Savi, 
Cesta 9. avgusta 5.

7. Način predložitve vlog in dodatne informacije 
v zvezi z razpisom: vloga mora biti oddana v zaprti 
ovojnici z navedbo naročnika in pošiljatelja ter vidno 
oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis – Programi 
društev na področju kmetijstva 2015«. Dodatne informa-
cije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani prejmejo na 

Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo Obči-
ne Zagorje ob Savi (Damir Kozolič, tel. 03/565-57-13).

8. Rok za oddajo vlog: rok za predložitev vlog je 
20. 2. 2015 do 12. ure. Obravnavane bodo le pravo-
časne in pravilno označene vloge. Kot pravočasne 
štejejo prijave, ki bodo prispele oziroma bodo vročene 
do navedenega datuma in ure na naslov naročnika. 
Nepravilno označene in prepozno prispele vloge bodo 
zavržene.

9. Odpiranje vlog in izid razpisa: odpiranje vlog bo 
izvedla komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo 
24. 2. 2015 ob 8. uri in ne bo javno. Vlagatelji nepopolnih 
vlog bodo v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvani k dopol-
nitvi. Rok za dopolnitev je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih 
vlagatelji v roku 8 dni ne dopolnijo, se zavržejo. O izidu 
razpisa bodo vlagatelji pisno obveščeni s sklepom o iz-
boru in bili hkrati pozvani k podpisu pogodb. Zoper izdan 
sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejema. 
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi 
vlagatelji. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni 
pogoji in merila za ocenjevanje vlog. Z izbranimi društvi 
bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene 
medsebojne pravice in obveznosti.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 430-8/2015 Ob-1201/15

Na podlagi 50. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB 4, 14/13 in 101/13), 
214. do 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08 in 3/13), Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni 
list RS, št. 98/09, 44/12 in 19/13), Odloka o proračunu 
Občine Zagorje ob Savi za leto 2015 (Uradni list RS, 
št. 96/14) in sklepa župana št. 430-8/2015, z dne 27. 1. 
2015, Občina Zagorje ob Savi objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov invalidskih  
in humanitarnih organizacij v letu 2015 

(v nadaljevanju: razpis)
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Zagorje ob 

Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
2. Programi, ki so predmet sofinanciranja: progami 

invalidskih in humanitarnih organizacij, kot jih opredelju-
jeta Zakon o invalidskih organizacijah in Zakon o huma-
nitarnih organizacijah (v nadaljevanju: IHO) in ki delujejo 
kot neprofitne in prostovoljne organizacije na področju 
invalidskega, socialnega in zdravstvenega varstva, v nji-
hovih programih pa so zajete specifične potrebe članov, 
reševanje njihovih stisk, dobrodelnost, organizirana sa-
mopomoč in podobno.

3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo invalidske in humanitar-

ne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– imajo sedež izven Občine Zagorje ob Savi, ven-

dar so njihovi člani tudi občani Občine Zagorje ob Savi,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo doku-

mentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, mate-

rialne in organizacijske možnosti za izvajanje in uresni-
čevanje načrtovanih aktivnosti,

– občini dostavljajo poročila o realizaciji programov 
in načrtih za prihodnje leto,

– imajo na dan prijave na javni razpis do Občine 
Zagorje ob Savi poravnane vse morebitne zapadle ob-
veznosti.
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4. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofi-
nanciranje programov invalidskih in humanitarnih or-
ganizacij za leto 2015 je 13.000,00 €.

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

6. Vsebina prijave: prijava na razpis mora biti izde-
lana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne 
dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane 
priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem 
obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot 
popolna.

7. Informacija o obrazcih za prijavo: razpisna do-
kumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega 
roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob 
Savi, www.zagorje.si. V času uradnih ur pa jo lahko 
zainteresirani dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine 
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5,1410 Zagorje ob 
Savi.

8. Razpisni rok in način dostave prijave: izvajalci 
morajo prijave na predpisanih obrazcih z zahtevanimi 
prilogami oddati po pošti (priporočeno) na naslov: Ob-
čina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje 
ob Savi ali v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, 
z vidno oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis, 
programi IHO v letu 2015». Na hrbtni strani kuverte 
je potrebno obvezno navesti ime in naslov IHO. Upo-
števane bodo vse prijave, ki bodo prispele na naslov 
naročnika do petka, 20. februarja 2015 do 12. ure. 
Prijave, prejete po navedenem roku se ne bodo obrav-
navale in bodo vrnjene na naslov pošiljatelja.

9. Navedba osebe pooblaščene za dajanje infor-
macij: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbene 
dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi 
(Blanka ŠMIT- tel. 03/565-57-30 ali e naslov: blan-
ka.smit@zagorje.si).

10. Rezultati javnega razpis: odpiranje prijav na 
javni razpis ne bo javno. O izidu razpisa bodo vlagatelji 
z odločbo pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po 
izteku roka za prijavo na ta razpis. O morebitni pritožbi 
vlagatelja zoper odločbo o dodelitvi sredstev odloči 
župan. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, 
v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in ob-
veznosti.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 430-10/2015-2 Ob-1202/15

Na podlagi določil Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 3/13), Statuta Občine Zagorje ob Savi 
(Uradni list RS, št. 98/09, 44/12, 19/13), Odloka o pro-
računu Občine Zagorje ob Savi za leto 2015 (Uradni 
list RS, št. 96/14) in sklepa župana št. 430-10/2015-1 
z dne 27. 1. 2015 Občina Zagorje ob Savi objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih društev  

v Občini Zagorje ob Savi za leto 2015
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov 

dela turističnih društev v Občini Zagorje ob Savi za 
leto 2015.

2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo turistična društva, ki 

izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo do-

kumentacijo, kot jo določa zakonodaja,

– so registrirani pri pristojni upravni enoti,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, ma-

terialne in organizacijske možnosti za izvajanje in ure-
sničevanje načrtovanih aktivnosti,

– občini v postavljenem roku dostavljajo vsebinsko 
in finančno letno poročilo o realizaciji sofinanciranega 
programa dela,

– dotacijo za namene, ki so sestavni del te vloge, 
niso in ne bodo prejeli iz državnih ali mednarodnih 
virov in

– delujejo najmanj eno leto (registracija).
3. Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinan-

ciranje programov dela turističnih društev za leto 2015 
znaša 5.450,00 EUR.

4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti 
porabljena v letu 2015, v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

5. Vsebina vloge: vloga mora biti izdelana izključ-
no na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumenta-
cije. Vsebovati mora tudi vse zahtevane priloge oziro-
ma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. 
Tako izdelana vloga bo obravnavana kot popolna.

6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si, 
v času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani dvignejo 
tudi v sprejemni pisarni in vložišču Občine Zagorje ob 
Savi, Cesta 9. avgusta 5.

7. Način predložitve vlog in dodatne informacije 
v zvezi z razpisom: vloga mora biti oddana v zaprti 
ovojnici z navedbo naročnika in pošiljatelja ter vidno 
oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis – Programi 
turističnih društev 2015«. Dodatne informacije v zvezi 
z javnim razpisom zainteresirani prejmejo na Oddelku 
za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagor-
je ob Savi (Damir Kozolič, tel. 03/565-57-13).

8. Rok za oddajo vlog je 20. 2. 2015 do 12. ure. 
Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno označene 
vloge. Kot pravočasne štejejo prijave, ki bodo prispele 
oziroma bodo vročene do navedenega datuma in ure 
na naslov naročnika. Nepravilno označene in prepozno 
prispele vloge bodo zavržene.

9. Odpiranje vlog in izid razpisa: odpiranje vlog 
bo izvedla komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje 
vlog bo 24. 2. 2015 ob 9. uri in ne bo javno. Vlagatelji 
nepopolnih vlog bodo v roku 8 dni od odpiranja vlog 
pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev je 8 dni. Ne-
popolne vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni ne dopol-
nijo, se zavržejo. O izidu razpisa bodo vlagatelji pisno 
obveščeni s sklepom o izboru in bili hkrati pozvani 
k podpisu pogodb. Zoper izdan sklep je dovoljena pri-
tožba v roku 8 dni od prejema. Vložena pritožba ne 
zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Predmet 
pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in merila za 
ocenjevanje vlog. Z izbranimi društvi bodo sklenjene 
pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pra-
vice in obveznosti.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 430-7/2015 Ob-1203/15

Na podlagi določil 214. do 231. člena Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13), Odloka 
o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2015 (Ura-
dni list RS, št. 96/14) in sklepa župana št. 430-7/2015, 
z dne 27. 1. 2015, Občina Zagorje ob Savi objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje projektov s področja varstva 

okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2015 
(v nadaljevanju: razpis)

1. Predmet razpisa je sofinanciranje projektov s po-
dročja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 
2015, ki bodo v obliki okoljskih akcij ali vzgojno-izobra-
ževalnih projektov potekali v okviru aktivnosti šol, vzgoj-
no varstvenih zavodov, društev ali drugih neprofitnih 
nevladnih organizacij.

2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– prijavitelj je registriran za opravljanje dejavnosti, 

ki je predmet razpisa, in ima sedež v Občini Zagorje 
ob Savi,

– projekt mora omogočiti vključevanje članov oziro-
ma uporabnikov iz Občine Zagorje ob Savi,

– projekt mora imeti jasno konstrukcijo prihodkov in 
odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja,

– projekt bo dokončan v letu 2015,
– nosilci projekta imajo najmanj dve leti izkušenj in 

referenc s področja, ki je predmet razpisa,
– projekt mora imeti zagotovljene kadrovske in pro-

storske pogoje za izvajanje.
3. Okvirna vrednost sofinanciranja vseh razpisanih 

projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob 
Savi za leto 2015 je 4000,00 EUR.

4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2015, v skladu s predpisi, ki določajo iz-
vrševanje proračuna. Zaključno poročilo projekta mora 
biti oddano najkasneje do 1. 12. 2015.

5. Vsebina prijave: prijava na razpis mora biti 
 izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del raz-
pisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse 
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena 
v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obrav-
navana kot popolna. Nepopolnih prijav komisija ne bo 
obravna vala.

6. Rok za oddajo prijav in način oddaje: rok za od-
dajo prijav je do petka, 27. februarja 2015 do 12. ure. 
Razpisno dokumentacijo lahko dobite v času ura-
dnih ur v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, 
Cesta 9. avgusta 5 in na spletni strani Občine Zagor-
je ob Savi, www.zagorje.si. Vlogo za sofinanciranje 
projekta oddajte na zahtevanem obrazcu in z vsemi 
prilogami v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi 
ali oddajte na pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: 
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 
Zagorje ob Savi, z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na 
razpis okolje 2015«. Na hrbtni strani ovitka mora biti 
naveden vlagatelj.

7. Postopek obravnave vlog: odpiranje vlog ne bo 
javno. Razpisna komisija bo odprla pravočasno posla-
ne prijave in ugotovila ali prijave izpolnjujejo razpisne 
pogoje. Nepopolnih ali prepoznih vlog komisija ne bo 
obravnavala.

8. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo prijavitelji pisno 
obveščeni v dveh tednih od roka za oddajo prijav. Z iz-
branimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo 
opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

9. Kraj in čas kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagor-
je.si in v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi. 
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na 
Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi, 
tel. 03/565-57-08.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 430-4/2015-2 Ob-1204/15

Na podlagi določil 10. člena Zakona o športu (Ura-
dni list RS, št. 22/98 in 15/03), 5. člena Odloka za 
vrednotenje športnih programov v Občini Zagorje ob 
Savi (Uradni vestnik Zasavja št. 6/03, Uradni list RS, 
št. 38/04), Letnega programa športa v Občini Zagorje ob 
Savi za leto 2015, Odloka o proračunu Občine Zagorje 
ob Savi za leto 2015 (Uradni list RS, št. 96/14) ter skle-
pa župana št. 430-4/2015-1 z dne 27. 1. 2015, Občina 
Zagorje ob Savi objavlja

javni razpis
za sofinanciranje športnih programov  
v Občini Zagorje ob Savi za leto 2015

I. Predmet razpisa
Občina Zagorje ob Savi bo v letu 2015 iz sredstev 

proračuna sofinancirala športne programe z naslednjimi 
vsebinami:

– Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
– Športna rekreacija
– Kakovostni šport
– Vrhunski šport
– Šport invalidov
– Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 

strokovnih kadrov
– Vzdrževanje športnih objektov.
ll. Izvajalci, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega 

proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci progra-
mov na področju športa:

– Športna društva in klubi ter zveze športnih društev
– Zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge 

organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti na 
področju športa

– Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja
– Ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje de-

javnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne
III. Kriteriji, ki jih morajo izpoljnjevati izvajalci
Izvajalci programov na področju športa morajo iz-

polnjevati naslednje kriterije:
– sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– registracijo za opravljanje športne dejavnosti,
– zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in 

organizacijske možnosti za izvajanje načrtovanih špor-
tnih aktivnosti,

– urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in 
ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,

– občini redno dostavljajo podatke o članstvu, po-
ročila o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročila 
o doseženih rezultatih,

– izpolnjujejo pogoje in merila iz tega odloka, ki so 
podlaga za vrednotenje športnih programov.

IV. Kriteriji in merila za izbor programov športa in 
dodelitev sredstev: izbrani programi bodo sofinancira-
ni na osnovi Odloka za vrednotenje športnih progra-
mov v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja 
št. 6/03, Uradni list RS, št. 38/04).

V. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje 
programov športa za leto 2015 znaša 74.370,00 €.

Sredstva, ki jih bodo izvajalci prejeli na osnovi jav-
nega razpisa za izvajanje športnih programov, morajo 
biti porabljena v letu 2015.

VI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje. si. 
Izvajalci pa jo lahko prevzamejo tudi v času uradnih ur 
v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. av-
gusta 5.
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VII. Način predložitve vlog in dodatne informacije 
v zvezi z razpisom

Vloga na predpisanih razpisnih obrazcih se odda 
v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika in vidno 
oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Šport 
2015«. Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno nave-
den naziv in naslov pošiljatelja.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lah-
ko zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbene de-
javnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (Vlasta 
Šribar, tel. 03/565-57-18).

VIII. Rok za predložitev vlog: upoštevane bodo vse 
vloge, ki bodo na naslov naročnika prispele najkasneje 
do 2. 3. 2015 do 9. ure.

IX. Javno odpiranje vlog bo 2. 3. 2015 ob 14. uri, 
v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.

X. Pogodbe o sofinanciranju: z izbranimi izvajalci 
športnih programov bodo sklenjene letne pogodbe o so-
financiranju športnih programov v letu 2015.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 430-2/2015 Ob-1205/15

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13), 
214. do 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08 in 3/13), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob 
Savi za leto 2015 (Uradni list RS, št. 96/14), sklepa 
župana številka 430-2/2015 z dne 29. 1. 2015, Občina 
Zagorje ob Savi objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektov, programov, prireditev, 

ki jih organizirajo društva, združenja ter zavodi  
in niso predmet drugih javnih razpisov  

v letu 2015
I. Naročnik: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. av-

gusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
II. Predmet razpisa: sofinanciranje projektov, pro-

gramov, prireditev, ki jih organizirajo ali soorganizirajo 
društva, združenja in zavodi in niso predmet drugih jav-
nih razpisov v letu 2015.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje pokrovi-
teljstev projektov, programov in prireditev društev, zdru-
ženj ter zavodov, organizacije ali soorganizacije pro-
jektov, programov, prireditev, tradicionalnih prireditev, 
organizacije proslav ali dogodkov, organizacije izletov, 
pohodov, ekskurzij, udeležbe na dogodkih na mednaro-
dni, državni, regionalni, občinski ravni, izdaje knjig, bro-
šur, zvočnih zapisov ipd, ki prispevajo k prepoznavnosti 
in promociji Občine Zagorje ob Savi.

III. Določitev obdobja za porabo sredstev: sredstva 
sofinanciranja iz tega razpisa se dodelijo za zgoraj na-
vedene namene v tekočem letu. Dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena v letu 2015.

IV. Na razpisu lahko sodelujejo:
– društva, združenja in zavodi, katerih projekti, pro-

grami oziroma prireditve niso predmet drugih javnih 
razpisov.

V. Pogoji in sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje:
– opravljajo dejavnost, ki je predmet razpisa;
– imajo sedež na območju Občine Zagorje ob Savi 

oziroma izvajajo projekt, program ali prireditev, ki so 
pomembne za prepoznavnost in promocijo Občine Za-
gorje ob Savi ali se bodo izvedle na območju Občine 
Zagorje ob Savi. Izjemoma se lahko na razpis prijavijo 

tudi izvajalci, ki imajo sedež izven Občine Zagorje ob 
Savi, in sicer v primeru, da se bo prijavljeni projekt, pro-
gram ali prireditev izvajal na območju Občine Zagorje 
ob Savi ali se bo projekt nanašal na Občino Zagorje ob 
Savi. V tem primeru morajo izvajalci izpolnjevati vse 
ostale z razpisom zahtevane pogoje za sodelovanje 
na razpisu;

– da projekt, program ali prireditev omogoča vklju-
čevanje članov oziroma uporabnikov iz Občine Zagorje 
ob Savi;

– da ima projekt, program ali prireditev zaprto fi-
nančno konstrukcijo;

– izvajalci lahko prijavijo samo projekte, programe 
ali prireditve za posamezno razpisano obdobje. V po-
sameznem razpisanem obdobju lahko izvajalci prijavijo 
le en projekt, program ali prireditev, v celotnem raz-
pisanem obdobju pa največ tri projekte, programe ali 
prireditve;

– na vseh promocijskih materialih (vabila, plaka-
ti …) bo izvajalec navajal kot sofinancerja Občino Za-
gorje ob Savi (uporaba grba občine).

VI. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje 
razpisanih programov v letu 2015 znaša 16.000,00 EUR, 
od tega bodo sredstva praviloma namenjena v štirih de-
lih, in sicer:

a) za projekte, ki se izvajajo od 1. 1. 2015 do 31. 3. 
2015 – 4.000,00 EUR,

b) za projekte, ki se izvajajo od 1. 4. 2015 do 30. 6. 
2015 – 4.000,00 EUR,

c) za projekte, ki se izvajajo od 1. 7. 2015 do 31. 8. 
2015 – 4.000,00 EUR,

d) za projekte, ki se izvajajo od 1. 9. 2015 do 31. 12. 
2015 – 4.000,00 EUR.

V primeru, da se sredstva v posameznem razpi-
sanem obdobju ne porabijo, se prenesejo v naslednja 
razpisana obdobja.

VII. Razpisna dokumentacija ter informacije o jav-
nem razpisu: razpisna dokumentacija je vsem zaintere-
siranim dostopna na spletni strani Občine Zagorje ob 
Savi ali pa jo v času uradnih ur dvignejo v sprejemni 
pisarni Občine Zagorje ob Savi (I. nadstropje). Kontak-
tna oseba je Petra Mars, oddelek za družbene dejav-
nosti in gospodarstvo. Informacije na telefonski številki 
03/565-57-20.

VIII. Rok za prijavo in način zbiranja predlogov: 
vloge izpolnjene na obrazcih z vso zahtevano doku-
mentacijo pošljite priporočeno v zapečateni ovojnici ali 
jih oddate v sprejemni pisarni na naslov: Občina Zagor-
je ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi 
s pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje 
programov društev ter sofinanciranje in pokroviteljstvo 
programov 2015« najkasneje do:

– 1. aprila 2015, za projekte, ki se izvajajo od 1. 1. 
2015 do 31. 3. 2015,

– 1. julija 2015, za projekte, ki se izvajajo od 1. 4. 
2015 do 30. 6. 2015,

– 1. september 2015, za projekte, ki se izvajajo od 
1. 7. 2015 do 31. 8. 2015,

– 10. november 2015, za projekte, ki se izvajajo do 
1. 9. 2015 do 31. 12. 2015.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošilja-
telja.

Oddaja prijav pomeni, da prijavitelj sprejema vse 
pogoje in merila javnega razpisa. Nepravočasne prijave 
ali nepravilno opremljene ovojnice bodo prijaviteljem 
vrnjene neodprte.

IX. Obravnava vlog-prijav:
Vloge bo po zaključku roka za vsako razpisano 

obdobje odpirala in obravnavala pristojna komisija, ki jo 
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s sklepom imenuje župan. Odpiranje prejetih vlog ne bo 
javno. Vse prispele in popolne vloge bo komisija oce-
njevala na podlagi meril, ki so sestavni del tega javnega 
razpisa. Odpiranje in ocenjevanje pravočasnih vlog bo 
komisija opravila v petnajstih dneh po roku za predloži-
tev vlog iz razpisanega obdobja.

Na podlagi predloga komisije župan sprejme od-
ločitev o dodelitvi sredstev sofinanciranja in izda skle-
pe o izboru prejemnikov sredstev. Upravičencem bodo 
sredstva nakazana v skladu z določili pogodbe o sofi-
nanciranju.

X. Rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o re-
zultatih razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi 
sofinanciranih sredstev župan Občine Zagorje ob Savi. 
Na podlagi sklepa bodo upravičenci pozvani k podpisu 
pogodb.

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

Občina Zagorje ob Savi

Št. 430-12/2015 Ob-1239/15

Na podlagi 50. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB 4, 14/13 in 101/13), 
214. do 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08 in 3/13), Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni 
list RS, št. 98/09, 44/12 in 19/13), Odloka o proračunu 
Občine Zagorje ob Savi za leto 2015 (Uradni list RS, 
št. 96/14) in sklepa župana št. 430-12/2015, z dne 29. 1. 
2015, Občina Zagorje ob Savi objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov veteranskih  

in častniških organizacij v Občini Zagorje ob Savi  
v letu 2015

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Zagorje ob 
Savi, Cesta 9. avgusta 5,1410 Zagorje ob Savi.

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

mov veteranskih in častniških organizacij, katerih vse-
bina vključuje:

– krepitev domoljubne in narodne zavesti in ohra-
njanje izročil,

– informiranje in svetovanje svojim članom,
– aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa,
– skrb za spomenike in spominska obeležja,
– organizacijo družabnih in drugih oblik društvenih 

dejavnosti (pohodi, srečanja …),
– organizacijo prireditev (proslave, spominske slo-

vesnosti …),
– spodbujanje kulturnega izražanja in kreativnosti.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki 

izvajajo programe veteranskih in častniških združenj in 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– prijavijo program, ki je predmet razpisa,
– redno delujejo najmanj dve leti,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in zagotovljene 

osnovne pogoje za realizacijo prijavljenih programov,

– ne prijavljajo programov z enako vsebino na drug 
javni razpis Občine Zagorje ob Savi za sofinanciranje 
v letu 2015.

Programi, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa in so 
že sofinancirani s strani Občine Zagorje ob Savi na drugi 
osnovi, na tem razpisu ne morejo biti sofinancirani.

4. Kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje programov 
veteranskih organizacij: ocenjevanje in vrednotenje pro-
gramov veteranskih organizacij bo izvedeno v skladu 
s kriteriji, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

5. Višina razpisanih sredstev: okvirna višina sred-
stev, namenjenih za sofinanciranje programov veteran-
skih organizacij, v letu 2015 znaša 8.000,00 EUR.

6. Rok za porabo sredstev: programi, sofinancirani 
na podlagi tega razpisa, morajo biti izvedeni do 31. 12. 
2015.

7. Razpisna dokumentacija in informacije v zvezi 
z javnim razpisom: razpisna dokumentacija je zainteresi-
ranim na voljo na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, 
www.Zagorje ob Savi.si ter v sprejemni pisarni Občine 
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob 
Savi. Prijava na razpis se vloži na obrazcih, ki so sestav-
ni del razpisne dokumentacije.

8. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo 
na naslovu Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za druž-
bene dejavnosti in gospodarstvo, Cesta 9. avgusta 5, 
1410 Zagorje ob Savi (kontaktna oseba Blanka Šmit, 
tel. 03/565-57-30 ali enaslov: blanka.smit@zagorje.si).

9. Način prijave in rok za oddajo vlog
Vlogo lahko prijavitelji pošljejo s priporočeno pošto 

ali oddajo osebno na naslov: Občina Zagorje ob Savi, 
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Prijava mora 
biti oddana v zaprti kuverti in ustrezno označena. Na 
sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis »Javni 
razpis – Veteranske in častniške organizacije 2015 – Ne 
odpiraj«, na hrbtni strani pa naveden naziv in naslov pri-
javitelja. Rok za oddajo vlog je 2. marec 2015 do 12. ure. 
Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge, ki ne bodo oddane 
pravočasno ali jih ne bodo vložile upravičene osebe 
ali bodo nepopolne po roku, določenem za dopolnitev, 
bodo s sklepom zavržene.

10. Obravnava vlog ter obvestilo o izboru: odpiranje 
vlog ter ocenjevanje in vrednotenje programov veteran-
skih organizacij na podlagi podatkov iz vloge bo opravila 
posebna komisija, ki jo imenuje župan. O izidih razpisa 
bodo prijavitelji obveščeni v roku 20 dni po izteku roka 
za prijavo na razpis. Z upravičenci, katerim bo priznano 
sofinanciranje, bo sklenjena pogodba o izvajanju pro-
gramov ter višini in načinu sofinanciranja v letu 2015.

Občina Zagorje ob Savi

 Ob-1210/15

Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, 
Slovenija, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 
in 90/14 – ZDU-1I) in Sklepa o načrtu ravnanja z nepre-
mičnim premoženjem Mestne občine Velenje v letu 2015 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 39/14) objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin  

z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 

3320 Velenje.
II. Predmet prodaje: nepremičnine, parc. št. 1795/2, 

1797/1, 1797/2, 3524/5, 1781/4, 3521/2, 1800/9 
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in 1723/11, vse k.o. 964 Velenje, v skupni površini 
7.038 m2. Nepremičnine so prodajajo kot celota. Ne-
katere nepremičnine so obremenjene s služnostnimi 
pravicami, kot je razvidno iz zemljiško knjižnih izpiskov.

III. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo 

ponudil najvišjo ceno. Izhodiščna cena za nakup ne-
premičnin znaša 140.760,00 EUR (izhodiščna cena ne 
vsebuje nobenih davščin in prispevkov). Ponudbe, ki ne 
bodo dosegale izhodiščne cene, ne bodo upoštevane.

2. Davek na promet nepremičnin, stroške overitve 
pogodbe pri notarju ter stroške vpisa nepremičnine v ze-
mljiško knjigo, plača kupec.

3. Nepremičnine se prodajajo po sistemu »vide-
no-kupljeno«. Prodajalec ne jamči za točnost in pravil-
nost navedenih površin.

4. Kupec mora skleniti prodajno pogodbo v roku 
15 dni po prejemu pisnega obvestila o izbiri, v naspro-
tnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil. V tem 
primeru zapade varščina v korist prodajalca.

5. Kupec mora plačati kupnino v roku 8. dni od da-
tuma izstavitve računa. Plačilo kupnine v navedenem 
roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe.

6. Kolikor bo med prejetimi ponudbami več naju-
godnejših ponudnikov, bodo le-ti pozvani k oddaji nove 
ponudbe.

IV. Pogoji sodelovanja:
1. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje 

fizične ter pravne osebe, skladno z veljavno slovensko 
zakonodajo, ob pogojih vzajemnosti. Kolikor je ponudba 
podana po pooblaščencu, je potrebno predložiti pisno 
pooblastilo, overjeno pri notarju.

2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost 
ponudbe v višini 10 % izhodiščne vrednosti nepremični-
ne na podračun EZR Mestne občine Velenje, št. SI56 
0133 3010 0018 411, z obveznim sklicem na št. SI00 
20104-06022015, koda namena OTHR, in sicer do roka 
za oddajo ponudbe. Izbranemu ponudniku bo varščina 
všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnje-
na v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. 
Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.

3. Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki imajo 
do Mestne občine Velenje poravnane vse obveznosti.

V. Vsebina pisne ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku s firmo in sedežem ponudni-

ka, če je ponudnik pravna oseba, oziroma točnim naslo-
vom, če je ponudnik fizična oseba, matično in davčno 
številko ponudnika ter številko transakcijskega oziroma 
osebnega računa in naziv banke ponudnika za morebi-
tno vračilo vplačane varščine (priloga št. 1);

– fizične osebe: pooblastilo ponudnika prodajalcu, 
da le-ta pridobi dokazilo o državljanstvu;

– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, ko se 
ponudba poda po pooblaščencu;

– ponujeno ceno za nepremičnine, ki ne sme biti 
nižja od izhodiščne cene določene v točki III. tega jav-
nega razpisa (priloga št. 3);

– dokazilo o plačilu varščine v višini 10 % izhodišč-
ne vrednosti nepremičnine;

– lastnoročno podpisano pisno izjavo ponudnika, 
da se strinja z vsemi pogoji razpisa ter da ponudba ve-
lja še 90 dni od dneva odpiranja ponudb (priloga št. 2).

VI. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnej-
šega ponudnika:

1. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo pri-
spela najpozneje do 24. 2. 2015 do 12. ure na na-
slov Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, 
z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za pro-
dajo nepremičnin«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudbe 
lahko ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Mestne ob-
čine Velenje (klet) ali jih pošljejo priporočeno na zgoraj 
navedeni naslov.

2. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe ne bodo 
upoštevane.

3. Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo v sejni 
sobi št. 107.1, dne 24. 2. 2015 ob 13. uri. Predstavniki 
ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju 
ponudb izkazati z osebnim dokumentom in pooblastilom 
ponudnika.

4. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Ko-
misija izvedbo javnega razpisa. Komisija bo vse po-
nudnike obvestila o izboru v roku 30. dni po odpiranju 
ponudb.

5. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo 
ponudil najvišjo ceno.

Komisija bo v primeru več najugodnejših ponudb 
izvedla postopek v skladu s prvo alinejo petega od-
stavka 37. člena Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14).

6. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni 
zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z naj-
ugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek 
do sklenitve pogodbe ustavi.

VII. Informacije: vse informacije in pojasnila v zvezi 
s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko 
zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje 
pri Bojanu Lipniku, od ponedeljka do petka, v času ura-
dnih ur, na tel. 03/896-16-70.

Mestna občina Velenje
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 Ob-1225/15

Svet zavoda Osnovne šole Spodnja Šiška, Gasil-
ska 17, 1000 Ljub ljana, na podlagi 35. člena Zakona 
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja (m/ž).
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnate-

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

Predvideni začetek dela je dne 1. 9. 2015.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev: dokazilo o izobrazbi; dokazilo o nazivu, doka-
zilo o opravljenem strokovnem izpitu, dokazilo o opra-
vljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira 
tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga mora prido-
biti v enem letu po začetku mandata, sicer mu preneha 
mandat po zakonu); delovnih izkušnjah v vzgoji in izo-
braževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodi-
šča, da kandidat ni v kazenskem postopku, pošljite v za-
prti ovojnici v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet 
zavoda Osnovne šole Spodnja Šiška, Gasilska 17, 1000 
Ljub ljana, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.

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

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Spodnja Šiška

Št. 110-2/2015-3 Ob-1226/15

Svet Vrtca Mavrica Trebnje, Režunova ulica 8, 8210 
Trebnje, na podlagi 64. člena Poslovnika o delu Sveta 
zavoda Vrtca Mavrica Trebnje ter na podlagi sklepa 
Sveta zavoda Vrtca Mavrica Trebnje 9. redne seje, dne 
27. 1. 2015, razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravna-

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

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

Predvideni začetek dela je 1. 7. 2015.
Izbrani kandidat bo izbran za 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-

nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku) pošljite v 15 dneh po objavi raz-
pisa na naslov: Svet Vrtca Mavrica Trebnje, Režunova 
ulica 8, 8210 Trebnje, s pripisom “Prijava na razpis za 
ravnatelja”.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Nepopolne vloge se ne obravnavajo.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju 

v zakonitem roku.
Svet Vrtca Mavrica Trebnje

 Ob-1243/15

Na podlagi 74. člena Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, 
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZU-
TPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 
21/13 – ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – 
ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1 in 
95/14 – ZUJF-C), 16. točke prvega odstavka 22. člena, 
29., 30. in 31. člena Statuta Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 
– popr.) Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) objavlja 
javni razpis

za generalnega direktorja Zavoda za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije.

Kandidat za generalnega direktorja ZZZS mora po-
leg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati 
naslednje pogoje:

– da ima univerzitetno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, ki doka-

zujejo, da ima strokovne, vodstvene, organizacijske in 
druge poslovodne sposobnosti za opravljanje dela ge-
neralnega direktorja ZZZS ter

– da predloži program za štiriletno mandatno obdo-
bje v skladu z opredeljeno strategijo razvoja zdravstve-
nega zavarovanja.

Gradivo za pripravo prijave kandidata je na voljo pri 
sekretarju ZZZS na sedežu ZZZS, Miklošičeva cesta 24, 
1000 Ljub ljana (tel. 01/307-74-78 ali 01/307-75-16).

Pisna prijava kandidata se predloži v zaprti ovojnici 
z označbo: »Prijava za Upravni odbor ZZZS«.

Upoštevale in obravnavale se bodo samo popolne 
prijave kandidatov, ki bodo predložene v vložišče na 
sedežu ZZZS na naslovu: Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljub ljana 
(vložišče, soba št. 51), do ponedeljka, 23. 2. 2015 do 
12. ure.

Prijava kandidata je popolna, če vsebuje: kopijo 
diplome, življenjepis kandidata z navedbo delovnih iz-
kušenj, ki dokazujejo, da ima strokovne, vodstvene, or-
ganizacijske in druge poslovodne sposobnosti za opra-
vljanje dela generalnega direktorja ZZZS ter program 
za štiriletno mandatno obdobje v skladu z opredeljeno 
strategijo razvoja zdravstvenega zavarovanja.

Izpolnjevanje pogojev in sposobnost kandidata za 
opravljanje dela generalnega direktorja ZZZS se bo pre-
sojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih listin 
ter razgovora s kandidatom, ki bo obsegal tudi pred-
stavitev programa. Upravni odbor ZZZS bo razgovore 
s kandidati opravil v mesecu marcu 2015.

Generalnega direktorja ZZZS na predlog Uprav-
nega odbora ZZZS imenuje Skupščina ZZZS za dobo 

Razpisi delovnih mest
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štirih let. K imenovanju generalnega direktorja ZZZS 
daje soglasje Državni zbor Republike Slovenije. Kan-
didati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po imenovanju 
na Skupščini ZZZS. Pogodba o zaposlitvi se sklene 
za določen čas, za čas trajanja mandata generalnega 
direktorja ZZZS.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapi-
sani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za moške in ženske.

Upravni odbor  
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
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 Ob-1206/15

Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205, na podlagi Za-
kona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13 in 10/14) ter Načrta prodaje stvarnega pre-
moženja Občine Vitanje v letu 2014, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Vitanje

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje MŠ 
6883768, ID za DDV: SI28019610.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena.

Predmet prodaje je naslednja nepremičnina: po-
slovni prostor z možnostjo za predelavo v stanovanje 
v objektu Na gmajni 6, Vitanje, št. 13.E, v skupni izmeri 
71 m2.

Nepremičnina je v lasti in posesti prodajalca. Prav-
no stanje nepremičnine je urejeno. Etažna lastnina je 
vzpostavljena.

Izhodiščna cena: 32.112,67 EUR.
Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen na 

podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača prodajalec.
3. Pogoji prodaje:
– Nepremičnina se prodaja po načelu »videno -ku-

pljeno«;
– Prodajno pogodbo bo pripravila Občina Vitanje;
– Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katere-

ga bo imenovana Komisija ugotovila, da je oddal naju-
godnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za 
najugodnejšega ponudnika;

– Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno po-
godbo v roku 15 dni po uspešno opravljenem izboru 
najugodnejšega ponudnika. Kolikor ponudnik pogodbe 
ne bo sklenil v predpisanem roku, se bo štelo, da od 
nakupa odstopa in ima Občina Vitanje pravico zadržati 
vplačano varščino;

– Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremič-
nine izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske 
pravice v zemljiško knjigo;

– Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi 
prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe;

– Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati 
stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime v ze-
mljiški knjigi;

– Župan lahko postopek prodaje zemljišč ustavi 
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom 
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem 
razpisne dokumentacije.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

– Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10 % 
izhodiščne cene nepremičnine, to je 3.212,00 EUR, ki 
jo je potrebno plačati na podračun TRR Občine Vitanje 
št. 01337-0100003568, sklic na številko 478-20;

– Ponudbe so zavezujoče in morajo vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek, naslov, 

EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega raču-
na z nazivom banke (za vračilo varščine);

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavlje-
ne izhodiščne cene nepremičnine;

– priloge;
– Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vse-

mi prilogami do vključno 23. 2. 2015 do 10. ure. V pri-
meru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega 
razpisa, je komisija ne bo upoštevala.

– Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti v ovojnici z označbo »Ne odpiraj – Ponudba 
stanovanje« na naslov: Občina Vitanje, Grajski trg 1, 
3205 Vitanje.

– Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta – fizične osebe,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne ose-

be), ki ni starejši od treh mesecev,
– izjavo o sprejemanju pogojev iz javne po nudbe.

5. Dodatne informacije: vsa pojasnila v zvezi 
s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lah-
ko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Vitanje, 
tel. 03/757-43-50. Ogled nepremičnin je možen po pred-
hodni najavi na navedeni telefon oziroma preko elek-
tronska pošte: info@vitanje.si.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
– Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 23. 2. 

2015 ob 11. uri, v prostorih Občine Vitanje, Grajski trg 1, 
3205 Vitanje.

-V primeru, da bo prispelo več najugodnejših po-
nudb, bo Komisija ponudnike, ki so ponudili enako ku-
pnino, v roku 8 dni pozvala k oddaji nove ponudbe ozi-
roma bo z njimi izvedla pogajanja.

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

Besedilo javnega razpisa – zbiranja ponudb je (bo) 
objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani Občine 
Vitanje, www.vitanje.si, na oglasni deski na sedežu ob-
čine, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, ter v časopisu Novice.

Občina Vitanje

Št. 430-1/2015 Ob-1207/15

Občina Podlehnik objavlja na podlagi 20. in 22. čle-
na Zakona o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU) in na 
podlagi 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne-
ga zbiranja ponudb: Občina Podlehnik, Podlehnik 21, 
2286 Podlehnik, ID za DDV: SI30569320, matična št.: 
1358278000, ki jo zastopa župan Marko Maučič.

2. Predmet prodaje in izhodiščna cena:
a) Nepremičnine:
– parc. št. 774/2, kmetijsko zemljišče in pozidano 

zemljišče, v izmeri 900 m2, k. o. Kicar (387).
Izhodiščna cena: 57.900,00 EUR. Navedena izho-

diščna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, 
ki ga plača kupec.

Druge objave
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Nepremičnine, ki so v potrdilu o namenski rabi 
opredeljena kot kmetijska zemljišča oziroma gozdo-
vi, se bodo prodale po postopku, kot ga zato predvi-
deva Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, 
št. 71/11-uradno prečiščeno besedilo in 58/12) oziroma 
Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – 
odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 
– ORZG40, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 
101/13 – ZDavNepr, 17/14 in 22/14 – odl. US). Objava 
ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč in gozdov bo 
izvršena najkasneje v roku treh delovnih dni po objavi 
javnega zbiranja ponudb (v nadaljevanju razpis) v Ura-
dnem listu RS. Ponudnik za nakup nepremičnin v okvi-
ru tega razpisa mora torej sodelovati tudi v postopku 
za nakup kmetijskih zemljišč in gozdov. V okviru tega 
razpisa je lahko izbran le ponudnik, ki bo izbran tudi 
v postopku za nakup kmetijskih zemljišč in gozdov. Naj-
ugodnejši ponudnik nima do prodajalca nobenih pravic 
in obveznosti zaradi nezmožnosti sklenitve pogodbe za 
nakup nepremičnin, če je bila pri tem upoštevana pred-
kupna pravica v skladu z določili Zakona o kmetijskih 
zemljiščih in Zakona o gozdovih.

3. Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje
Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja zgo-

raj navedenih nepremičnin. Nepremičnine se prodajo 
po načelu »videno – kupljeno« in so proste vseh bre-
men.

Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo podal 
najugodnejšo ponudbo – ponudil najvišjo ceno.

Kupec plača davek na dodano vrednost/davek na 
promet nepremičnin in nosi vse stroške v zvezi s preno-
som lastništva.

Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu obvestila 
o izbiri skleniti prodajno pogodbe. V nasprotnem prime-
ru se šteje, da je od nakupa odstopil, Občina Podlehnik 
pa zadrži varščino. K sklenitvi pogodbe se povabi drug 
najugodnejši ponudnik.

Prodajalec bo izstavil račun za plačilo kupnine po 
podpisu prodajne pogodbe, pri čemer je plačilo kupni-
ne bistvena sestavina pogodbe in jo je kupec dolžan 
poravnati v roku tridesetih dneh od podpisa prodajne 
pogodbe.

Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupni-
no, ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena 
v 15 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma 
opravljenih pogajanjih.

Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem 
župana lahko ustavi začeti postopek razpolaganja do 
sklenitve pravnega posla.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

Ponudbo lahko podajo domače ali tuje fizične in 
pravne osebe.

Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 10 % 
ponujene cene na transakcijski račun Občine Podlehnik 
št.: 01372 – 0100017567, odprtem pri UJP Slov. Bistrica.

5. Ponudba
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih 

razpisne dokumentacije, ki jo dobijo na spletni strani 
Občine Podlehnik, www.podlehnik.si.

Zavezujoča ponudba za nakup mora vsebovati na-
slednje sestavine:

– podatki o ponudniku (ime in priimek oziroma fir-
mo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično št., 
št. transakcijskega računa in naziv banke ponudnika 
(zaradi vračila varščine);

– dokazila: kopija osebnega dokumenta (fizične 
osebe), izpisek iz poslovnega registra Slovenije, ki ne 
sme biti starejši od treh mesecev (samostojni podjetniki 

posamezniki), izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti 
starejši od treh mesecev (pravne osebe); potrdilo o pla-
čilu varščine v višini 10 % od ponujene cene;

– navedbo za katero nepremičnino daje ponudbo, 
s ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne;

– izjava o sprejemu pogojev javnega zbiranja po-
nudb;

– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od 
dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.

Ponudniki so vezani na oddano ponudbo še 90 dni 
po izteku roka za oddajo ponudb.

Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo predlo-
žena prodajalcu najkasneje do 9. 2. 2015 do 10. ure, 
v sprejemni pisarni Občine Podlehnik, Podlehnik 21, 
2286 Podlehnik.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
a) Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe 

dne 11. 2. 2015 ob 10. uri, v prostorih Občine Podleh-
nik (županova pisarna), Podlehnik 21, 2286 Podlehnik. 
O odpiranju ponudb se sestavi zapisnik.

b) Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru 
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim do-
kumentom oziroma pooblastilom ponudnika.

c) Nepremičnina bo prodana ponudniku, za kate-
rega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal naj-
ugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za 
najugodnejšega ponudnika.

d) S ponudniki, ki bodo podali enakovredne po-
nudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh 
razpisanih pogojev), bo prodajalec opravil dodatna po-
gajanja.

e) Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma od-
piranja.

f) Občina Podlehnik lahko do sklenitve pravnega 
posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da 
bi za to navedla razloge in brez dolžnosti povračila ka-
kršnekoli odškodnine.

7. Rok za predložitev ponudbe
Ponudnike svoje pisne ponudbe za nakup nepre-

mičnin pošljejo po pošti na naslov Občina Podlehnik, 
Podlehnik 21, 2286 Podlehnik ali osebno oddajo v spre-
jemni pisarni Občine Podlehnik, do 9. 2. 2015 do 10. ure. 
Zaprta ovojnica mora biti označena s pripisom: »Ne od-
piraj – Ponudba za nakup nepremičnine 2015«.

Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime 
ponudnika.

8. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in javnim zbiranjem 

ponudb v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki 
dobijo na Občini Podlehnik pri tajniku občinske uprave 
Krajnc Miranu, tel. 02/788-40-67 ali gsm: 031/857-464, 
miran.krajnc@podlehnik.si.

Ogled nepremičnin je mogoče ob predhodni najavi 
na tel. 051/347-037 (Damjan Golub).

Besedilo javnega zbiranja ponudb za prodajo ne-
premičnin je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni 
strani Občine Podlehnik: http://www.podlehnik.si, v pisni 
obliki pa ponudniki lahko prevzamejo tudi v sprejemni 
pisarni občine.

Občina Podlehnik

Št. 478-1/2015/15 Ob-1241/15

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 
Novo mesto, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 
50/14 in 90/14 – ZDU-I) in 50. člena Uredbe o stvarnem 
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premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) razpi-
suje naslednje neobvezujoče

javno zbiranje ponudb
za najem nepremičnin  

za potrebe javnega parkiranja  
na območju ožjega središča Novega mesta
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 

ponudb: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 
8000 Novo mesto, matična številka 5883288000, ID za 
DDV SI48768111.

2. Predmet zbiranja ponudb: najem nepremičnine 
ali več nepremičnin za potrebe javnega parkiranja na 
območju Novega mesta za določen čas. Besedilo javne-
ga zbiranja ponudb in obrazec sta objavljena na spletni 
strani Mestne občine Novo mesto http://www.novome-
sto.si v rubriki Javna obvestila.

3. Pogoji oziroma zahteve
– površina nepremičnine oziroma skupna površina 

več nepremičnin mora biti najmanj 2000 m2 do največ 
5000 m2,

– na nepremičnini(ah) mora biti mogoče zgraditi 
najmanj 50 do največ 200 parkirnih mest,

– nepremičnina(e) sme biti oddaljena(e) od rotovža 
(Glavni trg 7) do največ 750 m (radij),

– nepremičnina(e) mora izpolnjevati zahteve pro-
storsko izvedbenih pogojev po OPN-ju – to je, da je na 
nepremičnini(ah) možno graditi javna parkirišča, če so 
le-ta namenjena dejavnostim v območju,

– ponudba mora veljati šest mesecev od dneva 
prejema ponudbe.

4. Čas trajanja najema: najemna pogodba se bo 
sklenila za določen čas enega leta od dneva sklenitve 
najemne pogodbe.

5. Ponudbena cena
Ponudnik mora obvezno izpolniti obrazec Ponud-

ba, ki je objavljen na spletni strani Mestne občine Novo 
mesto.

Opozorilo: naročnik je pri plačilih v breme občinskih 
proračunov vezan na plačilne roke, kot jih določa Zakon 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2014 in 2015 (ZIPRS1415).

6. Način, mesto in čas oddaje ponudb
Ponudbeno dokumentacijo ponudniki predložijo 

v tiskani obliki v zaprti ovojnici najkasneje do vključno 
23. 2. 2015 do 12. ure na naslov Mestna občina Novo 
mesto, Urad za premoženjske zadeve, Seidlova cesta 1, 
Novo mesto, priporočeno po pošti ali osebno v glavno 
pisarno.

Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno: 
Ponudba za najem nepremičnin – Javna parkirišča, 
št. 478-1/2015, z oznako »Ne odpiraj – Zbiranje po-
nudb!«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv 
in naslov ponudnika.

Ponudbe predložene po izteku roka za oddajo po-
nudb bodo izločene iz postopka.

Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudniki bodo 
o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni na njihov naslov 
v roku 15 dni po začetku veljavnosti proračuna Mestne 
občine Novo mesto za leto 2015. Naročnik lahko v po-
stopek vključi tudi pogajanja.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za na-
jem bo najnižja ponudbena cena v EUR/m2.

Zbiranje ponudb naročnika ne zavezuje k podpisu 
najemne pogodbe. Naročnik lahko ustavi začeti po-
stopek javnega zbiranja ponudb kadarkoli do sklenitve 
pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgo-
vornosti. Ponudniki v celoti nosijo stroške priprave in 
izdelave ponudbe.

7. Dodatni pogoji
V primeru odločitve o najemu ali na zahtevo naroč-

nika pred odločitvijo bo ponudnik dolžan predložiti še 
naslednjo dokumentacijo:

– potrdilo/izjavo o plačanih davkih in prispevkih (tuj 
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije 
v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se 
zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor take-
ga potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno 
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgo-
vornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); 
ponudbe, ki imajo izkazane neplačane zapadle davčne 
obveznosti bodo izločene;

– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni 
imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p., tuja 
pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institu-
cije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih 
se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor 
takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, over-
jeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno 
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni 
imel blokade TRR);

– dokazilo o lastništvu nepremičnine iz ponudbe 
(izpis iz zemljiške knjige),

– izjavo, da nepremičnina(e) ni obremenjena z obli-
gacijskimi ali stvarnimi pravicami, oziroma da kakršna-
koli obremenjenost nepremičnin(e) ne bo vplivala na 
najemno razmerje in ne bo imela nobenih posledic za 
najemnika.

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost 
vsebine izjave s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc.

Uspešnost izvedbe postopka najema nepremičnin(e) 
je odvisna od zagotovitve sredstev za tovrstni najem 
v proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015.

8. Dodatne informacije in vprašanja: dodatne po-
drobnejše informacije o javnem zbiranju ponudb dobijo 
interesenti na Mestni občini Novo mesto, Urad za gospo-
darske javne službe, okolje in promet, tel. 07/393-93-42 
(Miloš Dular), do vključno 20. 2. 2015.

Mestna občina Novo mesto
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Št. 2153-13/2006/18(1324-12) Ob-1197/15

V register političnih strank se pri politični stranki 
Socialni demokrati, s kratico imena SD in s sedežem 
v Ljub ljani, Levstikova ulica 15, ter z matično številko 
5147484000, vpiše sprememba zastopnika stranke.

Kot nov zastopnik stranke se vpiše Dejan Levanič, 
roj. 9. 5. 1981, državljan Republike Slovenije, s stalnim 
prebivališčem: Zavčeva ulica 21b, Ptuj.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 101-12/2014-2 Ob-4265/14

Upravna enota Kranj sprejme v hrambo Statut Sin-
dikata MERSTEEL SSC, s sedežem Cesta na Okro-
glo 7, 4202 Naklo, sprejet dne 8. 12. 2014 in ga vpiše 
v evidenco statutov in pravil sindikatov pri tem organu, 
pod zaporedno številko 217.

Evidence sindikatov
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 Ob-1209/15

Ime medija: tiskani mediji: Finance, Moje Finance, 
Manager, Strokovni časopis Medicina danes, Stotka, 
Medicina in ljudje, Trendi, Gost, Arija,

elektronski mediji: finance.si, mojefinance.si, ma-
nager-on.net, stotka.net, startaj.si, izvozniki.si, Bi-
znis plus, agrobiznis.si.

Izdajatelj: Časnik Finance, časopisno založništvo 
d.o.o.

Naslov: Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.
Firma in sedež pravne osebe: Bonnier Business 

Press AB, Torsgatan 21, Stockholm, Švedska.
Delež kapitala: 100 %.
Osebe pooblaščene za zastopanje: Peter Frankl, 

Tina Česen.

 Ob-1231/15

Pravna oseba: ATV Babnik & CO d.n.o.
Sedež: Pokopališka pot 8, 1270 Litija.
Produkcija programa: ATV Signal Litija.
Lastniški in upravljalski delež: Franc Babnik, Poko-

pališka pot 8, 1270 Litija, 100 % lastnik.
Direktorica: Jožica Babnik.

 Ob-1236/15

Ime medija: Radio Triglav.
Izdajatelj: Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Jesenice, 

Trg Toneta Čufarja 4.
Več kot 5 % kapitala oziroma upravljalskih/glaso-

valnih pravic:
– Dušan Dragojević, C. maršala Tita 18, Jesenice, 

9,1101 %,
– Nataša Harej, Cesta revolucije 1, Jesenice, 

9,7937 %,
– Slavko Humerca, C. Cirila Tavčarja 1a, Jesenice, 

9,4954 %.
– Rina Klinar, Plavški Rovt 7c, Jesenice, 32,8735 %,
– Vlado Kuroš, Blejska Dobrava 68, 4273 Blejska 

Dobrava 6,9973 %,
– Romana Purkart, Sebenje 73, Bled, 6,7363 %,
– Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, 

5,4686 %.
Poslovodstvo: direktorica Nataša Harej.

 Ob-1237/15

Ime medija: Radio Odmev in Primorski val.
Izdajatelj: Radio Cerkno d.o.o.
Direktor: Ivan Seljak.
Lastniki:
– Občina Idrija – 36,8 %,
– Občina Cerkno – 36,8 %,
– Ivan Seljak, Pot v Strano 1, 5282 Cerkno – 26,4 %.

 Ob-1238/15

Ime medija: Alpski val, Primorski val.
Izdajatelj: Radio Kobarid d.o.o., Gregorčičeva 20, 

5222 Kobarid.

Objave po Zakonu o medijih

Direktor: Ivan Seljak, Pot v Strano 1, 5282 Cerkno.
Prokurist: Darko Laharnar, Slap ob Idrijci 25, 5283 

Slap ob Idrijci.
Lastnik:
– Radio Cerkno d.o.o., Ličarjeva 7, 5282 Cerkno 

– 51 %,
– Ivan Seljak, Pot v Strano 1, 5282 Cerkno – 12 %,
– Darko Laharnar, Slap ob Idrijci 25, 5283 Slap ob 

Idrijci – 12 %,
– Edvard Laharnar, Sedejev trg 2, 5282 Cerkno – 

12 %.

 Ob-1249/15

V skladu s 64. členom Zakona o medijih Evrop-
ski inštitut za komuniciranje in kulturo kot založnik 
revije Javnost-The Public objavlja, da je revija Jav-
nost-The Public v 100-odstotni lasti Evropskega in-
štituta za komuniciranje in kulturo, Gornje Cerovo 7c, 
5211 Kojsko.

Člani upravnega odbora EURICOM so: Andrew Ca-
labrese, Nick Jankowski, Colin Sparks in Slavko Spli-
chal.

 Ob-1251/15

Ime medijev: VESTNIK in POMURJE.SI.
Izdajatelj: Podjetje za informiranje, Murska So-

bota, d.o.o., Ulica Arhitekta Novaka 13, 9000 Murska 
Sobota.

Lastniki, ki imajo najmanj 5 % upravljalskih pravic: 
Dnevnik, d.d., Kopitarjeva 2, 1000 Ljub ljana, 100 %.

Odgovorna oseba izdajatelja: Dejan Fujs, direktor.

 Ob-1252/15

Ime medija: Radio Murski val.
Izdajatelj: Radio Murski val, Radijska družba, d.o.o., 

Arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota.
Lastniki, ki imajo najmanj 5 % upravljalskih pravic:
– GMT, d.o.o., Cvetkova 34, 9000 Murska Sobota, 

60 %,
– 3 lan, d.o.o., Rakičan, Cvetkova 49, 9000 Murska 

Sobota, 40 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Laura Gider, direk-

torica.

 Ob-1256/15

Na podlagi drugega odstavka 64. člena Zakona 
o medijih objavlja družba Radio Sora d.o.o., Kapucinski 
trg 4, 4220 Škofja Loka naslednje podatke:

a) Imena in naslovi fizičnih in pravnih oseb, ki imajo 
v premoženju družbe najmanj 5 % deleža kapitala:

– Rudi Krvina, Slovenska pot 1, 4426 Žiri – 6,608 %,
– Marjan Potočnik, Sveti Duh 100, 4220 Škofja 

Loka – 9,223 %,
– Matjaž Novak, Srednja vas 11, 4223 Poljane – 

6,608 %,
– Radio Sora, d.o.o., Kapucinski trg 4, Škofja Loka 

– 6,608 %,
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– Radio Sora, d.o.o., Kapucinski trg4, 4220 Škofja 
Loka – 5,608 %,

– Rudi Zevnik, Mavčiče 33, 4211 Mavčiče – 
5,642 %,

– Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja 
Loka – 32,793 %.

b) Imena in naslovi organov upravljanja: poslovod-
stvo.

Marjan Potočnik, Sveti Duh 100, 4220 Škofja Loka 
– direktor.
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SV 124/2015 Ob-1208/15

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega 
zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, z dne 29. 1. 
2015, opr. št SV 124/2015, je bilo dvosobno stanovanje 
št. 1, na severni strani stavbe, v neto tlorisni površini 
47.60 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stav-
be z ident. št. 2143-157, na naslovu Ravne 2, Tržič, 
stoječe na zemljišču parc. št. 390/1, k.o. 2143 – Tržič 
(ID 363274) in obsega kuhinjo, dnevno sobo, otro-
ško sobo, spalnico, kopalnico z WC-jem, hodnik ter 
shrambo, last zastavitelja Primoža Novaka, Ravne 2, 
4290 Tržič, do celote, na podlagi overjenega izvirnika 
pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja z dne 15. 11. 
2001, sklenjene med družbo Bombažna predilnica in 
tkalnica Tržič d.d., Predilniška cesta 16, 4290 Tržič, 
ki jo je zastopal predsednik uprave Stojan Žibert, kot 
prodajalko, ter Perom Brkić, Ravne 2, Tržič in Zoranom 
Brkić, Ravne 2, Tržič, kot kupcema overjenega izvir-
nika prodajne pogodbe z dne 14. 5. 2007, sklenjene 
med Perom Brkić, Ravne 2, Tržič in Zoranom Brkić, 
Ravne 2, Tržič, kot prodajalcema, ter Petrom Draksler, 
Podreča 81, Mavčiče, kot kupcem, overjenega izvirnika 
Akta, na podlagi 113. člena Stvarnopravnega zakonika, 
opr. št. SV 1207/2008 z dne 2. 9. 2009, sprejel Peter 
Draksler, Podreča 81, Mavčiče, ter overjenega izvirnika 
prodajne pogodbe z dne 14. 7. 2014, sklenjene med 
Petrom Draksler, Podreča 81, Mavčiče, kot prodajal-
cem in Primožem Novakom, Gradnikova 95, Radovlji-
ca, kot kupcem, zastavljeno v korist zastavnega upnika 
Hippa, finančne storitve, d.o.o., Podreča 74, Mavčiče, 
matična številka 1274759000, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 13.000,00 EUR, z obrestno mero 
11.50 % letno, z zapadlostjo zadnje anuitete najkasneje 
do 31. 1. 2030, z ostalimi pogoji, razvidnimi iz kreditne 
pogodbe št. 215001.

SV 49/15 Ob-1211/15

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega 
zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. 
SV 49/15 z dne 29. 1. 2015 je bilo:

– stanovanje št. 1 v pritličju, v izmeri 80,82 m2 v sta-
novanjski hiši na naslovu Kajuhova 5, Maribor, k.o. Ko-
roška vrata, v stavbi, stoječi na parceli št. 1294/1, ki po 
podatkih GURS predstavlja posamezni del št. 1 v stavbi 
št. 509, k.o. 658- Koroška vrata,

in katero je zastaviteljica Jarc Živa pridobila na pod-
lagi verige listin, in sicer:

– Prodajna pogodba št. 12/94 z dne 1. 7. 1994, 
sklenjena po Stanovanjskem zakonu med Stanovanj-
skim skladom Občine Maribor in Bozi Nado,

– Kupoprodajna pogodba z dne 27. 1. 1998, skle-
njena med Bozi Nado in Areal, podjetje za realitete in 
inženiring d.d.,

– Prodajna pogodba št. 4-2002/ŠK z dne 13. 12. 
2002, sklenjena med Areal, podjetje za realitete in inže-
niring d.o.o. in Bračko Marijo,

– Darilna pogodba z dne 24. 12. 2003, sklenjena 
med Bračko Marijo in Sagadinj Sonjo,

– Darilna pogodba z dne 25. 2. 2004, sklenjena 
med Sagadinj Sonjo in Sagadinj Samom,

ki so v tukajšnji notarski pisarni zarubljeni zaradi za-
stave predmetnega stanovanja na podlagi notarskih za-
pisov Sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z opr. 
št. SV 183/08 in SV 169/10;

– notarski zapis Sporazuma o ureditvi premoženj-
skih razmerij med izvenzakonskima partnerjema opr. št. 
SV 613/14 z dne 12. 12. 2014,

zastavljeno v korist banke – upnice: SKB Banka 
d.d.,s sedežem na naslovu Ajdovščina 4, 1000 Ljub-
ljana, matična številka 5026237000, za zavarovanje 
neposredno izvršljive upničine denarne terjatve do kre-
ditojemalke (dolžnice) in zastaviteljice Jarc Žive v višini 
52.000,00 EUR s pripadki in pogodbeno dogovorjeno 
obrestno mero, ki je spremenljiva in enaka trimesečne-
mu EURIBOR, povečanem za pribitek v višini 2,60 % 
točke na letni ravni – skupaj trenutno 2,67 % na letni 
ravni; z morebitnimi zamudnimi obrestmi, oblikovanimi 
v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi; z vsemi pri-
padki in morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uve-
ljavljanjem vračila terjatve; z vračilom glavnice kredita 
v 300 mesečnih anuitetah, ki zapadejo v plačilo vsakega 
osmega v mesecu in z zapadlostjo zadnje anuitete kre-
dita v plačilo na dan 8. 2. 2040 oziroma takoj, če se iz-
polnijo pogoji iz 14. člena Hipotekarne kreditne pogodbe 
za stanovanjski kredit številka 564886-002.

SV 47/15 Ob-1212/15

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarke mag. Karin Schöffmann z Jesenic, opr. št. 
SV 47/15 z dne 28. 1. 2015, je bila nepremičnina z ident. 
št. 2175-285-5, stanovanje št. 2 stanovanjski del št. 5, ki 
se nahaja v I. nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah, 
Cesta maršala Tita 79, parc. št. 526/3, k.o. 2175 Jeseni-
ce, last zastaviteljev Jureta Kolšeka in Maje Kolšek, oba 
Cesta maršala Tita 79, Jesenice, vsakega od njiju do 1/2, 
zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Eberndorf re-
gistrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, ma-
tična številka: 1870653000, s sedežem Bahnstrasse 22, 
A-9141 Eberndorf, Avstrija, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 50.000,00 EUR s pripadki.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

In 457/2013 Os-3189/13

Na podlagi sklepa In 457/2013 z dne 9. 5. 2013 
Okrajnega sodišča v Mariboru je izvršitelj Jože Žel dne 
19. 6. 2013, v korist upnice Stanovanjska zadruga Smre-
ka z.o.o., Streliška cesta 16a, Maribor, zaradi izterjave 
4.111,95 EUR s pripadki, zarubil nepremičnino v lasti 
dolžnika Mirana Horvata, Ulica Staneta Severja 4, Ma-
ribor, in sicer stanovanje št. 9, v skupni izmeri 63,87 m2, 
v I. nadstropju v stavbi št. 1318, k.o. 678 – Spodnje 
Radvanje, na naslovu Ulica Staneta Severja 4, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 7. 2013

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 175/2010 Os-1051/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni zade-
vi predlagateljev Vitala Verlič in Emilijane Verlič, oba 
Vegova ulica 12, Ljub ljana, ki ju zastopa Odvetniška 
družba Čuk & Pleško o.p., d.o.o. iz Ljub ljane, zoper 
nasprotno udeleženko Mestno občino Ljub ljana, Me-
stni trg 1, Ljub ljana, ki jo zastopa Odvetniška družba 
Kozinc in partnerji o.p., d.o.o. iz Ljub ljane, ob udelež-
bi: 1. Marjeta Milena Levičnik, Janševa ulica 5, ki jo 
zastopa dr. Mirko Silvo Tischler, odvetnik v Ljub ljani, 
2. Megacop Dušan Vehovar s.p., Vegova ulica 12, 
Ljub ljana, 3. Vera Kravanja, Tbilisijska ulica 28, Ljub-
ljana, 4. Miloš Kravanja, Vegova ulica 12, Ljub ljana, 
ki ju oba zastopa odvetnik Jernej Pavšek iz Ljub ljane, 
5. Klemen Snoj, Vegova ulica 12, Ljub ljana, 6. Mateja 
Snoj, 7. Tjaša Snoj, obe Vidovdanska cesta 3, ki ju 
obe zastopa odvetnik Andrej Razdrih iz Ljub ljane, 8. 
Janek Šubic, Resljeva 8, Ljub ljana, 9. Natalija Šubic, 
Resljeva 8, Ljub ljana, in 10. Gospodar d.o.o., Tržaška 
cesta 42, Ljub ljana, kot upravnik stavbe, dne 6. 1. 
2015 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve 
zemljiško knjižne listine: kupoprodajne pogodbe z dne 
11. 5. 1976, sklenjene med Hribar-Cankar Niča, roj. 
8. 7. 1907, stan. Vegova 12, Ljub ljana, kot prodajalko, 
in Snoj Vida, roj. 4. 10. 1928, Snoj Deodat, roj. 1. 10. 
1950, Snoj Klemen, roj. 13. 4. 1952 ter Snoj Damjan, 
roj. 26. 6. 1958, kot kupci, in sicer za nepremičnino 
– dvosobno stanovanje, v izmeri 70 m2, ki se sestoji 
iz predsobe, dveh sob, kabineta, kuhinje, kopalnice, 
hodnika in balkona, v I. nadstropju poslovno stanovanj-
ske hiše v Ljub ljani, Vegova 12, Ljub ljana, stoječe na 
parc. št. 19, k.o. Gradiško predmestje.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski so-
dišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 

pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist udeleženki postopka Dubravki 
Savič-Bogataj.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 6. 1. 2015

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

I 45/2014 Os-4269/14

Dolžniku Mihaelu Hlastanu, prej Trebež 2, Artiče, 
sedaj neznanega prebivališča, se na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postop-
ku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Bo-
štjan Podgoršek, Levstikova ulica 6, Brežice.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do ta-
krat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 19. 12. 2014

IV P 116/2014 Os-4114/14

Okrožno sodišče v Celju je v zadevi pod opr. št. IV 
P 116/2014, sklenilo:

Za začasno zastopnico tožene stranke se postavi 
Petra Mavec, odvetnica v Celju.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko 
v postopku, dokler tožena stranka oziroma njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler center za 
socialno delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Celju  
dne 27. 11. 2014

VL 153090/2014 Os-1122/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Univer-
zitetni klinični center Ljub ljana, Zaloška cesta 2, Ljub-
ljana, ki ga zastopa zak. zast. Simon Vrhunec, Zaloška 
cesta 2, Ljub ljana – dostava, po Nini Kalčič, Bohoriče-
va ulica 28, Ljub ljana – dostava, proti dolžniku Petar 
Mendaš, Vošnjakova ulica 5, Ljub ljana – dostava, ki ga 
zastopa zač. zast. Matej Perpar, Poljanski nasip 6, Ljub-
ljana – dostava, zaradi izterjave 1.700,08 EUR, sklenilo:

dolžniku Petar Mendaš, Vošnjakova ulica 5, Ljub-
ljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Perpar Matej, 
Poljanski nasip 6, Ljub ljana.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 20. 1. 2015

VL 176890/2013 Os-1157/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: NLB d.d., 
Trg republike 2, Ljub ljana, ki ga zastopa Mitja Brolih, Trg 
republike 2, Ljub ljana, proti dolžniku Miroslavu Akrapo-
vić, Štefanova ulica 9, Ljub ljana, ki ga zastopa začas. 
zast. odv. Mitja Pavčič, Čufarjeva 4, Ljub ljana - dostava; 
Saša Tekavec, Gosposvetska cesta 10, Ljub ljana, zaradi 
izterjave 631,39 EUR, sklenilo:

dolžniku Miroslavu Akrapović, Štefanova 
ulica 9, Ljub ljana, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Mitja Pav-
čič, Čufarjeva ulica 4, Ljub ljana.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 19. 12. 2014

Oklici dedičem

D 102/2014 Os-3460/14

Ivan Ražman, neznanega bivališča, je dne 17. 6. 
1918 umrl in ni zapustil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, 
naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega 
oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 15. 9. 2014

I D 226/2014 Os-1084/15

Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščinski 
postopek po pokojni Ani Bizjak, roj. 21. 6. 1908, drža-
vljanki SRS in SFRJ, samski, umrli 26. 6. 1988, naza-
dnje stanujoči Potoče 2, Preddvor.

Zapustnica je ob smrti imela premoženje in z njim 
ni oporočno razpolagala. Ob smrti je bila samska brez 
potomcev. Imela je sestro Pavlo Kerstein. Tudi Pavla 
Kerstein je že pokojna, umrla je za zapustnico, zato pre-
moženje zapustnice dedujejo dediči Pavle Kerstein, to 
pa sta Rudi Jevšek in Igor Jevšek. Tako Rudi Jevšek kot 
Igor Jevšek sta se dedovanju po zapustnici odpovedala. 
Glede na to, da sta se dediča II. dednega reda odpove-
dala dedovanju po zapustnici, dedujejo njeno premože-
nje dediči oddaljenejšega dednega reda, to je dediči III. 

dednega reda, ki pa tako dedičem II. dednega reda kot 
sodišču niso znani. Tekom postopka je Mestna občina 
Kranj uveljavljala omejitev dedovanja po 128. členu ZD 
v višini 86.693,81 EUR.

Zato sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica.

Po preteku navedenega roka bo sodišče odločilo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 13. 1. 2015

I D 2035/2014 Os-1016/15

V zapuščinski zadevi, opr. št. I D 2035/2014, po 
pokojnem Johannu Budnar, rojenem 1. 4. 1877, razgla-
šenem za umrlega 1. 2. 1955, nazadnje stanujočem na 
naslovu 1024 E. 66th Place, Cleveland 3, Ohio, ZDA, je 
naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.

Zapustnik pred smrtjo ni napravil oporoke, zato na-
stopi dedovanje na podlagi zakona.

Sodišče razpolaga s podatkom, da je zapustnikov 
edini znani sorodnik njegov pravnuk Damijan Pipan, roj. 
31. 7. 1961, ki je vnuk njegove pokojne hčere Marije 
Budnar, poročena Pipan.

Ker sodišče ne razpolaga s podatki, ali obstoji-
jo še drugi zakoniti dediči po zapustniku, na podlagi 
206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zako-
na, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega 
leta od objave tega oklica na sodni deski, na spletni 
strani sodišča in v Uradnem listu RS. Po preteku tega 
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne, 22. 12. 2014.

D 711/2014 Os-1156/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pok. Ušaj Pavli Emiliji, pok. Antona, poročena 
Krymski, roj. 25. 1. 1910, neznanega bivališča v Argen-
tini, ki je bila razglašena za mrtvo s sklepom Okrajnega 
sodišča v Novi Gorici, opr. št. N 7/2014, kot datum smrti 
pa se je štel 26. 1. 1980.

Zapustničini zakoniti dediči prvega dednega reda 
sodišču niso znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 1. 2015

D 19/2015 Os-1188/15

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 
Milanu Vrčonu, pok. Avgusta, roj. 11. 7. 1932, državljanu 
Slovenije, ki je umrl dne 13. 12. 2014, z zadnjim stalnim 
prebivališčem Čehovini 19, 6222 Štanjel.

Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapu-
stnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebi-
tne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica 
in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo 
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pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta 
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 26. 1. 2015

Oklici pogrešanih

N 31/2014 Os-1105/15

Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zade-
vi predlagajoče stranke Dragana Bekčič, Nazorjeva 12, 
Ljub ljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Škerlj, Bob-
nar, Kolbezen o.p., d.o.o. iz Novega mesta, zoper na-
sprotnega udeleženca Franca Tršinar, Pijana gora 19, 
Škocjan, ki ga zastopa skrbnik za posebni primer Center 
za socialno delo Novo mesto, Resslova ulica 7b, Novo 
mesto, zaradi razglasitve pogrešanega Franca Tršinarja 
za mrtvega, izdaja naslednji oklic:

Poziva se Franc Tršinar, nazadnje stanujoč Pijana 
gora 19, Škocjan, da se priglasi pri tukajšnjem sodišču 
ali pri skrbniku za poseben primer, Center za socialno 
delo Novo mesto, Resslova ulica 7b, Novo mesto, v roku 
treh mesecev od dneva objave tega oklica.

Po preteku treh mesecev bo opravilo sodišče 
obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in 
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 14. 1. 2015

N 32/2014 Os-1106/15

Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zade-
vi predlagajoče stranke Dragana Bekčič, Nazorjeva 12, 
Ljub ljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Škerlj, Bob-
nar, Kolbezen o.p., d.o.o. iz Novega mesta, zoper na-
sprotno udeleženko Marijo Tršinar, Pijana gora 19, Ško-
cjan, ki jo zastopa skrbnik za posebni primer Center 
za socialno delo Novo mesto, Resslova ulica 7b, Novo 
mesto, zaradi razglasitve pogrešane Marije Tršinar za 
mrtvo, izdaja naslednji oklic:

Poziva se Marija Tršinar, nazadnje stanujoča Pijana 
gora 19, Škocjan, da se priglasi pri tukajšnjem sodišču 
ali pri skrbniku za poseben primer, Center za socialno 
delo Novo mesto, Resslova ulica 7b, Novo mesto, v roku 
treh mesecev od dneva objave tega oklica.

Po preteku treh mesecev bo opravilo sodišče 
obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in 
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 14. 1. 2015

I N 65/2014 Os-1027/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-
gateljice Elizabete Ščuka, Cankarjeva 24, Nova Gorica, 
postopek o razglasitvi za mrtvega, in sicer: Vladimir 
Fabjan, roj. 22. 5. 1923, neznanega bivališča, ZDA, ki 
ga zastopa skrbnik za posebni primer in sicer Center za 
socialno delo Nova Gorica po pooblaščencu.

O pogrešanem, da je odšel v ZDA in razen izpiskov 
iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba živa, ne 
obstaja noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti pogrešanega Vladimirja Fabjana naj javijo tu-

kajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega 
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešane-
ga razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 29. 12. 2014

I N 74/2014 Os-1138/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi 
na predlog predlagatelja Tadeja Kenda, Grgar 158, Gr-
gar, postopek o razglasitvi za mrtvega, in sicer Štefana 
Volk, pok. Jožefa, roj. 18. 12. 1900 v Grgarju, z zadnjim 
prebivališčem Grgar 159, ki ga zastopa skrbnik za 
posebni primer, in sicer Center za socialno delo Nova 
Gorica po pooblaščencu.

O pogrešanem razen izpiskov iz zemljiške knjige, 
da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug 
podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešanega Volk Štefana, naj javijo tukajšnjemu 
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer 
bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo 
za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 1. 2015

I N 64/2014 Os-1139/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-
gateljice Elizabete Ščuka, Cankarjeva 24, Nova Gorica, 
postopek o razglasitvi za mrtvo, in sicer Marijo Bortolot-
to, roj. Fabjan, roj. 25. 3. 1921 v Batah, z zadnjim prebi-
vališčem Biella, Via Italia 24, Italija, ki jo zastopa skrbnik 
za posebni primer in sicer Center za socialno delo Nova 
Gorica po pooblaščencu.

O pogrešani razen izpiskov iz zemljiške knjige, da 
je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug 
podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešane Marije Bortolotto roj. Fabjan naj javijo 
tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega 
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano 
razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 20. 1. 2015

N 46/2014 Os-3409/14

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni 
postopek predlagatelja: RV d.o.o., Spodnje Stranje 36, 
1242 Stahovica, zaradi razglasitve nasprotnega udele-
ženca Franca Bolčič, pok. Josipa, Prešnica 67, Kozina, 
za mrtvega.

Pogrešani Franc Bolčič je bil rojen 4. 7. 1907, kot 
sin Josipa (Jožefa) in mame Bolčič Marije. Slednji naj 
bi živel na naslovu Prešnica 67, Kozina. Nadalje je bilo 
na podlagi vpogledov podatkov ročne zemljiške knjige 
za nepremičnino parc. št. 4184/3, k.o. 2558 Prešnica 
ugotoviti, da je Franc Bolčič, pok. Josipa (Jožefa) iz Pre-
šnice št. 67 postal solastnik te nepremičnine do deleža 
6/96-tin po sklepu o dedovanju po pokojni mami Bolčič 
Mariji ženi Bolčič Jožefa, roj. Ražem, Prešnica 17, z dne 
29. 6. 1955 in je tedaj živel na naslovu Calle Chiclana 
N 4191, Buenos Aires, Argentina. Drugih podatkov o po-
grešanemu ni.

Pogrešanega se poziva, da se oglasi, vse, ki bi kar-
koli vedeli o nasprotnemu udeležencu in njegovem ži-
vljenju, zlasti smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okraj-
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nemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave 
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka 
pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 8. 9. 2014

N 3/2015 Os-1111/15

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni 
postopek predlagateljice Milene Fabjan, Utovlje 21, Se-
žana, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca Dani-
jela Zega, Utovlje 18, Sežana, za mrtvega.

Pogrešani Danijel Zega je bil rojen 8. 1. 1857 v Kob-
dilju, sin Zega Antona in roj. Stoka Marijane, dne 23. 5. 
1892 se je poročil z Zega Jožefo, roj. Živec. Po podatkih 
Upravne enote Sežana, matičnega urada, naj bi ta na 
zadnje stanoval v Utovljah 18. Drugih podatkov o po-
grešanemu ni.

Pogrešanega se poziva, da se oglasi, vse, ki bi kar-
koli vedeli o nasprotnemu udeležencu in njegovem ži-
vljenju, zlasti smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okraj-
nemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave 
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka 
pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 19. 1. 2015

N 1/2015 Os-1112/15

Okrajno sodišče v Trebnjem vodi postopek o raz-
glasitvi pogrešanega Šraj Rudolfa, roj. 12. 8. 1945, 
Dobravica pri Velikem Gabru, Veliki Gaber, za mrtvega.

Sodišče poziva Šraj Rudolfa, da se oglasi, kakor 
tudi vse, ki bi karkoli vedeli o njegovem življenju in smrti, 
da to sporočijo sodišču v roku 3 mesecev po objavi tega 
oklica, sicer bo pogrešani po preteku tega roka razgla-
šen za mrtvega.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 20. 1. 2015
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo

Bukovec Maja, Polževa 12A, Ajdovščina, zavaro-
valno polico, št. 70000099959, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica d.d. gno-334957

GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva 
ul. 39, 2000 Maribor, kot izdajatelj naslednje doku-
mente, in sicer: ponudba za sklenitev GRAWE Štipen-
dija: 941829, ponudbi za sklenitev GRAWE Mozaik: 
8007733, 8007996, zelene karte: SLO-10/00107914, 
SLO-10/00103203, SLO-10/00111333, 
SLO-10/00099093, SLO-10/00111299, 
SLO-10/00121028, SLO-10/00093393, Grawe police 
za zavarovanje avtomobilske odgovornosti: 1060040, 
1296878, 1311781, 1267484, 1434783, 1311243, 
1315397, 1323020, 1253989, 1280606. Ob-1214/15

Mlakar Vlasta, Log 255, Bistrica ob Dravi, zava-
rovalno polico, št. 50500037814, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica, d.d. gnn-334958

Odlazek Blanka, Puterlejeva 6, Ljub ljana, zavaro-
valno polico, št. 41601000086, izdala zavarovalnica AS, 
d.d. gns-334953

Udovič Ivan, Apnenik 7, Šentjernej, zavarovalno 
polico, št. 41601000853, izdala zavarovalnica Adriatic 
Slovenica, d.d. gnt-334952

Spričevala preklicujejo

Ros Anamarija, Spielfeld 100/2, 8471 Spielfeld Au-
stria, spričevalo 7. razreda OŠ Primoža Trubarja La-
ško, izdano leta 1992, izdano na ime Drolc Anamarija. 
gnc-334944

Ros Anamarija, Spielfeld 100/2, 8471 Spielfedl Au-
stria, spričevalo 8. razreda OŠ Primoža Trubarja La-
ško, izdano leta 1993, izdano na ime Drolc Anamarija. 
gnb-334945

Drugo preklicujejo

BVS - prevozi, storitve Šercer, Breg pri Kočevju 
28B, Stara Cerkev, potrdilo za voznika Kostić Žarka, 
št. 010029/MJ26-2-4414/2010, veljavno od 30. 9. 2010 
do 1. 10. 2011, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije, leto izdaje 2010. gng-334940

BVS - Prevozi, Storitve Šercer, Breg pri Kočevju 
28B, Stara Cerkev, potrdilo za voznika Kovačević Re-
fika, št. 010029/SŠD26-2-1415/2012, veljavno od 1. 3. 
2012 do 30. 6. 2012, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbor-
nica Slovenije, leto izdaje 2012. gnf-334941

Gotvan Lana Katarina, Kantetova 47, Ljub ljana, 
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad, Ljub ljana. 
gne-334942
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Krojs Matej, Panonska ulica 5b, Maribor, dijaško 
izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 8233265. m-2

Kuzmanović Milan, Kačiče-Pared 9, Divača, certi-
fikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji (NPK) - traktorist, 
izdala Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, 
izdano leta 2012. gnx-334948

MOSIAN d.o.o., Celovška cesta 228, Ljub ljana, li-
cenco št. GE007124/05713/010, za vozilo XLRTE47M-
SOE962306, reg. št. LJ-TV-051. gnw-334949

MOSIAN d.o.o., Celovška cesta 228, Ljub-
ljana, licenco št. GE007124/05713/002, za vozilo 
WMAH13ZZ165450344, reg. št. LJ-CL-790. gnv-334950

Pipuš Peter, Prečna 3, Slovenske Konjice, izka-
znico odvetniškega kandidata dne 13. 5. 2014, pod 
št. 605/2014, izdala Odvetniška zbornica Slovenije. 
gnu-334951

Sedlarević Dejan, Bevkova ulica 1, Maribor, štu-
dentsko izkaznico, št. 1002065585, izdala Pravna fa-
kulteta v Mariboru. m-3

Tešić Dragoslav, Kačiče-Pared 9, Divača, certifikat 
o nacionalni poklicni kvalifikaciji (NPK) - sekač, izdala 
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, izdano 
leta 2014. gnz-334946

Tešić Radoslav, Kačiče-Pared 9, Divača, certifikat 
o nacionalni poklicni kvalifikaciji (NPK) - sekač, izdala 
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, izdano 
leta 2014. gny-334947

Tomažič Mitja, Framska 4, Maribor, vre-
dnotnice št. 27-00071-2014, po št. odločbe 
140-72,2014,5. 11. 2014, izdana 26. 11. 2014, šifra 
tehn. pripomočka TP-0006. m-1

TRIM-Šped d.o.o., Trimlini 27I, Lendava - Len-
dva, licenco za mednarodni cestni prevoz blaga, št. 
GE006433/06783/003, za tovorno vozilo Iveco, reg. št. 
MS CL 735, izdala GZS, z veljavnostjo do 17. 7. 2018. 
gnd-334943
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