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Na podlagi 2. in 8. člena Pravilnika o postopkih
(so)financiranja, ocenjevanju in spremljanju izvajanja
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11,
45/12, 96/13, 100/13 – popr. in 92/14; v nadaljevanju:
Pravilnik) ter v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 22/06
– uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07,
9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih
periodičnih publikacij v letu 2015 in 2016
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: Agencija).
2. Predmet in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij z znanstveno vsebino, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj
v aplikacijo in tehnološki razvoj.
Javni razpis obsega izdajanje domačih znanstvenih periodičnih publikacij (v nadaljevanju: publikacije)
v tiskani oziroma spletni obliki s področij humanističnih,
družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in
naravoslovno-matematičnih ved.
Agencija podpira izdajanje publikacij s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih publikacij, ki so:
– aktualne in temeljnega pomena za razvoj določenega znanstvenega področja ali podpodročja;
– pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije;
– pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in mednarodnem prostoru;
– pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj.
3. Okvirna vrednost javnega razpisa in obdobje ter
način za porabo dodeljenih sredstev
Okvirna vrednost sredstev javnega razpisa znaša
v obdobju 2015-2016 predvidoma 2.070.000,00 EUR.
Razpis bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu, za katerega so dodeljena.
Agencija bo z izbranimi prijavitelji na javnem razpisu sklenila letne pogodbe o sofinanciranju v okviru
proračunskih možnosti.

Agencija sofinancira izdajanje publikacij v obdobju
2015-2016.
4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so
vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Agenciji,
založbe ter društva, vpisana v zbirko podatkov društev,
ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne
dejavnosti
(http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_znanost/sektor_za_znanost/dejavnost/drustva/). Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe
iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po
svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– publikacija izhaja že najmanj eno leto pred javnim
razpisom;
– publikacija izhaja skladno z letnim načrtom
v letu pred objavo javnega razpisa;
– publikacija ima naslov na svetovnem spletu (vsaj
s kazalom vsake številke in s povzetkom);
– publikacija ima ustrezno ISSN številko in je vpisana v razvid medijev;
– v primeru, da ima znanstvena periodična publikacija objavljene znanstvene članke v tujem jeziku, morajo
biti objavljeni najmanj povzetki člankov v slovenskem
jeziku;
– v primeru, da ima znanstvena periodična publikacija objavljene znanstvene članke v slovenskem jeziku,
morajo biti objavljeni najmanj povzetki člankov v angleškem jeziku (izjemoma v drugem svetovnem jeziku);
– prijavitelj je dolžan hraniti pisne recenzije znanstvenih člankov za obdobje zadnjih štirih let, ki morajo
biti vedno dostopne agenciji, oziroma za obdobje izhajanja publikacije, če je to krajše od štirih let;
– prijavitelj je dolžan zagotoviti del lastnih sredstev;
– prijavitelj lahko na javni razpis odda samo eno
prijavno vlogo za posamezno publikacijo;
– prijavitelj za isti namen in z istim revijalnim programom še ni sofinanciran iz drugih javnih razpisov in z njim
ne bo presegel dovoljenih zneskov državne pomoči po
shemi »de-minimis«;
– da prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali prisilnega prenehanja;
– publikacije, katerih izdajo sofinancira ARRS, se
morajo predstaviti v spletnem mediju; (obvezna je oddaja revij v predpisani elektronski obliki Narodni in univerzitetni knjižnici za namene objave na javno dostopnem
portalu Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si takoj ob
izdaji ali najkasneje ob izdaji naslednje številke (navodila za oddajo so dostopna na http://www.dlib.si/documents/2014/navodila_ARRS_oddaja.pdf)).
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6. Uvrstitev publikacije v kategorije in sofinanciranje
Višina sofinanciranja posamezne publikacije, prijavljene na javni razpis, je odvisna od uvrstitve publikacije
v kategorije publikacij (1-6) in normativov za sofinanciranje.
Direktor Agencije za izvedbo uvrstitve publikacije
v kategorije publikacij in izračun višine sofinanciranja
s sklepom imenuje strokovno komisijo. Strokovna komisija ima najmanj 3 člane, ki so zaposleni na Agenciji.
Mandat strokovne komisije preneha z zaključkom postopka izbora publikacij v okviru tega javnega razpisa.
Naloge strokovne komisije so:
– odpiranje prijav in preverjanje formalne popolnosti prijav v smislu njihove pravilne označenosti oziroma
pravočasnosti v skladu z 8. točko tega javnega razpisa;
Nepravočasnih oziroma nepravilno označenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem;
– preverjanje formalne popolnosti prijav v smislu
popolnosti dokumentacije; upošteva se manjša odstopanja od zahtev razpisne dokumentacije, ki ne vplivajo na
vsebino prijave in razvrstitev prijave skladno z razpisnimi
pogoji za izbor prijav;
– preverjanje upravičenosti prijavitelja za sodelovanje na tem javnem razpisu v skladu s 4. točko tega
javnega razpisa ter preverjanje izpolnjevanja razpisnih
pogojev za sodelovanje na javnem razpisu, ki so določeni v 5. točki tega javnega razpisa.
Prijave neupravičenih prijaviteljev ter prijave, pri
katerih niso izpolnjeni razpisni pogoji ali prijave, ki niso
uvrščene v nobeno od kategorij (1-6), se na predlog
strokovne komisije, s sklepom direktorja zavrnejo;
– uvrstitev publikacij v kategorije publikacij (1-6);
– izračun višine letnega sofinanciranja na podlagi
normativov za sofinanciranje iz točke 6.2. in 6.3. tega
javnega razpisa; Komisija lahko v postopku ocenjevanja
od prijavitelja zahteva predložitev dokaznih izvodov za
celoten letnik 2014;
– izdelava finančno ovrednotenega predloga prednostnega seznama prijav.
6.1. Strokovna komisija uvrsti prijavljene publikacije v šest kategorij publikacij (od 1 do 6), kot izhaja iz
tabele A.
Tabela A
Kategorije
1
2
3
4
5
6

Uvrstitev publikacije v bibliografske baze podatkov
v bazah SCI/SSCI ali Scopus v 1. četrtini publikacij
v bazah SCI/SSCI ali Scopus v 2. četrtini publikacij
v bazah SCI/SSCI ali Scopus v 3. četrtini publikacij
v bazah SCI/SSCI ali Scopus v 4. četrtini publikacij ali v AHCI
so zajete v mednarodnih bibliografskih bazah podatkov,
ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij:
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-bibl-baze.pdf
znanstvene publikacije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske
baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij:
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-revije.pdf
Pri uvrstitvi publikacije v bazo Scopus se upošteva
najugodnejša uvrstitev v četrtine, kot jo prikaže COBISS
(gl. povezavo v Tabeli A pri kategoriji 5) oziroma Journal
Search na Scimagojr na spletni strani http://www.scimagojr.com/journalsearch.php za zadnje leto.
6.2. Za izračun višine letnega sofinanciranja se
upoštevajo naslednji normativi:
1. število avtorskih pol na leto (redna izdaja; upošteva se največ 140 avtorskih pol na letnik; avtorska pola
obsega 30.000 znakov (črk, številk, ločil, presledkov) ali
približno 16 tipkanih strani) (A)

OK (odstotek
kategorije)
100 %
95 %
90 %
85 %
80 %
60 %
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2. priznani stroški (stroški tiska, stroški priprave za
tisk, stroški spletne izdaje, uredniško delo, lektoriranje,
stroški odpošiljanja) na eno avtorsko polo (D).
6.3. Višina letnega sofinanciranja za posamezno
publikacijo se izračuna na naslednji način:
Višina letnega sofinanciranja = A • D • OK • f
A: št. avtorskih pol na leto
D: maksimalno sofinanciranje na avtorsko polo,
v pavšalni vrednosti 400 EUR
OK: odstotek kategorije – odvisen od uvrstitve publikacije v eno izmed kategorij publikacij (glej Tabelo A)
f: enoten faktor za sorazmerno uskladitev izračunanih sredstev Σ(Ai • OKi • D) z razpisanimi sredstvi
Višina sofinanciranja za posamezno publikacijo ne
more presegati 38.000,00 EUR na leto. Višina sofinanciranja ne more presegati zaprošenih sredstev. V primeru,
da se obseg publikacije v posameznem letu zmanjša
za več kot 20 % obsega prijavljenih letnih avtorskih
pol, Agencija ustrezno prilagodi sofinanciranje tako, da
na novo izračuna višino sofinanciranja za posamezno
leto v skladu s točko 6.3. ob istem faktorju f. V primeru,
da vsota izračunanih sredstev sofinanciranja preseže
razpoložljiva finančna sredstva, se izračunani zneski
sofinanciranja proporcionalno uskladijo z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev.
6.4. Pri izdajanju publikacije Agencija sofinancira
stroške tiska, stroške priprave za tisk (stroške oblikovanja in računalniškega preloma), stroške odpošiljanja, stroške priprave spletne izdaje, uredniško delo in
stroške lektoriranja. Agencija ne sofinancira avtorskih
honorarjev piscem člankov.
7. Odločitev o dodelitvi sredstev
Na podlagi finančno ovrednotenega predloga prednostnega seznama prijav strokovne komisije in predloga
sklepa Znanstvenega sveta agencije, direktor Agencije
sprejme obrazložen sklep o izboru prijav za sofinanciranje.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave,
način predložitve prijav ter opremljenost prijav
a.
V
celoti
izpolnjen
prijavni
obrazec
ARRS-ZPP-JR-Prijava-2015 mora prijavitelj poslati
– v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-periodika-znanstvena@arrs.si (kot prilogo z nazivom
ARRS-ZPP-JR-Prijava-2015-Priimek.doc, kjer je »Priimek« priimek kontaktne osebe prijavitelja; zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen format.doc), in
– v enem izvodu, s podpisi in žigom, v papirni obliki,
ki mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z oznako »Ne
odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu
2015 in 2016« na naslov Agencije. V ovojnici mora
biti priložen zadnji izdani zvezek prijavljene periodične
publikacije, če revija izhaja v tiskani obliki (ta pogoj ne
velja, če je prijavitelj dokazne izvode iste publikacije za
leto 2014 agenciji predložil v okviru pogodbe v zvezi
s prejšnjimi javnimi razpisi za sofinanciranje izdajanja
domačih znanstvenih periodičnih publikacij).
b. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v roku
oddane v papirni in elektronski obliki. Prijava je oddana
pravočasno, če je
– oddana v elektronski obliki na naslov: razpis-periodika-znanstvena@arrs.si do 7. 5. 2015 do 12. ure in
– prispe v papirni obliki v glavno pisarno Agencije
do 7. 5. 2015 do 15. ure; kot pravočasne se štejejo tudi
prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do
7. 5. 2015 (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki z oznako
je lahko le ena prijava.
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Za pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki
so v roku oddane v obeh oblikah, v papirni obliki in po
elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijavnih obrazcev odgovoren prijavitelj.
c. V postopku izbora prijav bo Agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in
obrazci zahtevane podatke in dokazila, in ki prispejo na
Agencijo v roku, določenem s tem javnim razpisom. Za
nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na javni razpis
prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj
ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ali
oseba, ki jo direktor pooblasti.
9. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 11. 5. 2015 ob 10. uri, v prostorih Agencije.
10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do 10. 6. 2015.
11. Razpisna dokumentacija vsebuje
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec (Obrazec ARRS-ZPP-JR-Prijava-2015),
– Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/3, 100/13 –
popr. in 92/14).
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni
strani Agencije, www.arrs.si.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
dobijo interesenti na Agenciji pri Minki Glinšek, na
tel. 01/400-59-24, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na
e-pošto: minka.glinsek@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 5100-4/2015-1

Ob-1804/15

Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11,
45/12, 96/13, 100/13 – popr. in 92/14; v nadaljevanju:
Pravilnik o postopkih) v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1,
112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), Zakona o ratifikaciji
Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Bosne in Hercegovine (Uradni list RS-MP, št. 04/96),
Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine
o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (Uradni list RS, št. 69/00, RS-MP, št. 17/00), Protokola desetega zasedanja Skupnega odbora za znanstveno in
tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo ter
Bosno in Hercegovino, podpisanega korespondenčno
decembra 2013, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino
v letih 2016–2017
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Re-
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publike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje (do 14 dni) medsebojnih obiskov
slovenskih raziskovalcev in raziskovalcev iz Bosne in
Hercegovine, ki izvajajo skupne znanstveno- raziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih
2016–2017. Slovenska stran bo za mlajše raziskovalce
(tj. podiplomske študente in podoktorande največ do
pet let po doktoratu) iz Bosne in Hercegovine dodatno
sofinancirala tudi daljše obiske (od 1-3 mesece) v Republiki Sloveniji.
Prednost bodo imeli projekti, v katerih bodo sodelovali mlajši raziskovalci obeh držav.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Bosna in Hercegovina.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in
razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter
– izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije, ter
– izvajajo s strani agencije (so)financirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr.
sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije), ki
zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
4. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Bosno in Hercegovino, povečati
mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj
mlajših raziskovalcev iz Bosne in Hercegovine v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev
na razpise okvirnega programa Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta
mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta kot jih določajo Zakon o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 –
ZPOP-1A), Pravilnik o postopkih in Pravilnik o kriterijih
za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). Vsi
navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije. Mejna
vrednost vsote A1+A2+A3, ki jo mora izkazati slovenski
vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je za vse vede
enaka 1. Predlagani vodje projekta, ki niso člani nobene
programske skupine, lahko vpišejo podatke o sredstvih
drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2014, objavljen na spletni strani agencije in ga
do 15. 6. 2015 do 12. ure oddajo po elektronski pošti
na naslov: razpisi-bilaterala@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni razpis za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko
Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2016–2017
– podatki za vpetost« mora biti oddan tudi po običajni
pošti, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ravno
tako do 15. 6. 2015 (poštni žig). Agencija bo upoštevala
podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če predlagani
vodja ni vključen v programsko skupino in ob zaključku
razpisa ne dosega pogoja A1+A2+A3≥1. Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav.
Slovenski vodja in vodja projekta iz Bosne in Hercegovi-
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ne morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način,
ki ga določajo pristojne institucije (v BiH: Ministrstvo za
civilne zadeve, Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, Federalno
ministrstvo za izobraževanje in znanost, dr. Ante Starčevića bb, 88000 Mostar in Ministrstvo za znanost in
tehnologijo Republike Srbske, Trg Republike Srbske 1,
78000 Banja Luka.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Strokovna komisija agencije ovrednoti prijave bilateralnih projektov skladno s 128. členom Pravilnika
o postopkih in Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-17, z dne 2. 2. 2015. Finančno
ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje bo dogovorjen
na zasedanju pristojnega mednarodnega organa (Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med
Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino, v nadaljnjem besedilu: skupni odbor), ki bo predvidoma potekalo
ob koncu leta 2015.
Skupni odbor bo pri izboru upošteval predloge projektov, ki jih bosta v sofinanciranje predlagala Federalno
ministrstvo za izobraževanje in znanost Bosne in Hercegovine in Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Srbske in ki bodo ustrezali razpisnim kriterijem
v Republiki Sloveniji. Prijavitelji lahko v predlogu projekta poimensko navedejo mlajše raziskovalce, ki bi jih
slovenska stran gostila za daljše obdobje (1-3 mesece).
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2016–2017 znaša okvirno
120.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2016–2017 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter
na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje
po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške na najbolj gospodaren način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Bosni in Hercegovini;
– stroške bivanja za gostujoče raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do največ 100 EUR dnevno, ob daljših
obiskih pa stroške bivanja največ do 1250 EUR mesečno;
– dnevnice za gostujoče raziskovalce ob obiskih
v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba
o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list
RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), v času
objave tega razpisa 21,39 EUR;
– mednarodne prevozne stroške za mlajše raziskovalce iz Bosne in Hercegovine ob dodatno odobrenih
daljših obiskih v Republiki Sloveniji.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije raziskovalcem iz Bosne in Hercegovine, ne glede na dolžino
bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini
dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
8. Predvideni čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. januarja 2016 do 31. decembra 2017.
9. Način, oblika in rok za predložitev prijav
10.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava
(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-BI-BA-JR-Prijava/2015
na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma
(zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in prijavitelj-raziskovalec).
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(2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se
štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane
ter oddane na spletni portal do 15. 6. 2015 do 12. ure.
(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo
zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
10.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec
nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni
v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci
(obrazec ARRS-BI-BA-JR-Prijava/2015) in odda v pisni
obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom
zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in prijavitelja-raziskovalca in žigom RO.
(2) Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morata
biti vsebinsko enaki.
(3) Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za
sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2016–2017« ter z nazivom in naslovom prijavitelja,
na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub
ljana.
(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS
eObrazci do 15. 6. 2015, do 12. ure, in v pisni obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 15. 6. 2015, do 12. ure.
Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 15. 6. 2015 (poštni žig).
10.3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka
(10.1.) – elektronska; točka (10.2.) – elektronska in pisna) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa
ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane
v skladu s Pravilnikom o postopkih.
(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav
komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo
neodprte vrnjene prijaviteljem.
11. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 18. 6. 2015 ob 10. uri, v prostorih agencije.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma decembra 2015.
13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in
prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije, www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Katarini
Seršen, po tel. 01/400-59-69, vsak delavnik od 9. do
12. ure, ali na e-pošto: katarina.sersen@arrs.sii.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 8019-4/2015-3

Ob-1775/15

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju:
Sklad) na podlagi 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Uradni list RS,
št. 20/11 in 57/12), Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območjih (Uradni list RS, 22/11, s spr. in dop.),
Pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS,
št. 34/14), Splošnih pogojev poslovanja Sklada z dne
19. 3. 2015 (v nadaljevanju Splošni pogoji poslovanja),
Pravilnika o dodeljevanju spodbud Sklada z dne 19. 3.
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2015 s spr. in dop. z dne 2. 4. 2015 ter Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2014 in 2015 s spremembami in dopolnitvami (postavke za leto 2015) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalcev regijskih garancijskih shem
I. Predmet in cilj javnega razpisa
1. Predmet razpisa je izbor izvajalcev regijskih garancijskih shem (v nadaljevanju: izvajalec sheme) za
vzpostavitev novih regijskih garancijskih shem (v nadaljevanju: RGS).
2. Cilj razpisa je izbrati izvajalce shem na območju
Republike Slovenije, v vseh 12 statističnih regijah, z namenom pospeševanja razvoja malega gospodarstva in
pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanja investicijske aktivnosti v regijah, zmanjševanja stopnje brezposelnosti, vzpostavljanja možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanja dostopa mikro, malim
in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem
bančnih zahtev za zavarovanje kreditov.
3. Skupna višina razpisanih sredstev (v nadaljevanju: sredstva) je 10.000.000,00 EUR.
II. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino javnega razpisa.
– Prijavni obrazec RGS, ki je izdelan v elektronski
obliki in ga je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti
ter ga skupaj z zahtevanimi prilogami posredovati na
Sklad.
– Priloge razpisne dokumentacije, ki vključuje:
a) Merila za ocenjevanje/izračune dodeljenih višin
sredstev.
b) Pravilnik:
– o delovanju regijskih garancijskih shem z dne
2. 4. 2015 (v nadaljevanju: Pravilnik) skupaj s soglasji
Ministrstva za finance k shemama državnih pomoči in
– o kriterijih za odlog, spremembo dinamike plačil, obročno plačilo in odpis ali delni odpis obveznosti
do Sklada z dne 19. 7. 2007 (v nadaljevanju: Pravilnik
o odpisih), ter
c) Vzorce:
– Splošnih pogojev delovanja regijske garancijske
sheme v »ime regije« (v nadaljevanju: Splošni pogoji
RGS),
– Poslovnika o delu kreditno-garancijskega odbora
(v nadaljevanju: Poslovnik KGO),
– pogodb med:
– Skladom in izvajalcem shem »Pogodba o dolgoročni finančni vlogi Sklada v regijsko garancijsko shemo v »ime regije« (v nadaljevanju: Pogodba), ki ga je
potrebno parafirati s strani odgovorne osebe in priložiti
ob prijavi,
– banko in izvajalcem sheme,
– med izvajalcem sheme in prejemnikom garancije,
– vzorec garancije,
– ovojnice za prijavo na javni razpis.
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/, prav tako se jo lahko v času od objave
do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu
Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen prijavnega obrazca »RGS« ki je izdelan v elektronski
obliki.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo
v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, na
tel. 01/836-19-53.
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III. Rok in način prijave
1. Rok za oddajo prijav je 5. 5. 2015.
2. Način prijave:
– Izvajalec sheme vloži posamezno vlogo na naslov
Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a,
1310 Ribnica.
– Izvajalec sheme lahko odda vlogo od datuma objave javnega razpisa do vključno 5. 5. 2015, priporočeno
po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora
biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada,
vloga oddana priporočeno po pošti do roka, do 14. ure.
– Izvajalec sheme mora posamezno vlogo oddati
v zaprti in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici z oznako »Ne odpiraj – garancijske sheme
RGS«, iz katere mora biti jasno razviden naziv in naslov
izvajalca sheme ter datum in čas (ura in minuta) oddaje
vloge, označen ali s strani pošte, kolikor se vloga odda
priporočeno po pošti, ali s strani vložišča Sklada, kolikor
je vloga oddana osebno na sedežu Sklada.
IV. Razpisni pogoji
4.1 Upravičenci oziroma izvajalci sheme
Izvajalci sheme po javnem razpisu so pravni sub
jekti, ki imajo pooblastilo oziroma sklep razvojnega sveta
regije za izvajanje RGS po tem razpisu in izpolnjujejo
v razpisu zahtevane pogoje. Razvojni svet regije izda le
eno pooblastilo in vsako regijo zastopa le en izvajalec.
Posamezni izvajalec sheme lahko izvaja RGS tudi za
sosednjo regijo, kolikor pridobi sklepa obeh razvojnih
svetov regij.
4.2 Pogoji prijave
1. Izvajalec sheme mora interes za sodelovanje
v shemi izraziti z vlogo oziroma s prijavnim obrazcem
RGS, skupaj z zahtevanimi dokazili oziroma prilogami.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na izvajalca
sheme.
3. Izvajalec sheme mora praviloma izkazati izkušnje v dosedanjem izvajanju RGS v regijah in mora
v izvajanje RGS zajeti celotno regijo in ne le posamezne
dele regije.
4. Izvajalec sheme:
4.1. mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do Sklada in do Finančne uprave Republike
Slovenije;
4.2. ne sme biti v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za
nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU ali na
osnovi prekinitve pogodbe s skladom in zahtevkom za
vračilo denarja;
4.3. ne sme biti dolgoročno plačilno nesposoben po 2. točki tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – ZFPPIPP – UPB8, 10/15);
4.4. ne sme biti podjetje v težavah po Zakonu
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB,
s spr. in dop.) in 18. točki 2. člena Uredbe EU o skupinskih izjemah ali v postopku pridobivanja državnih
pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je
v prestrukturiranju;
– mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo
manj kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo kot
podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni
pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,
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– biti v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– biti v postopku pridobivanja državnih pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil
prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju.
5. Izvajalec sheme prevzame Pravilnik ter
sprejme Splošne pogoje RGS in Poslovnik KGO.
6. Izvajalec sheme objavi Pravilnik, Splošne
pogoje RGS in Poslovnik KGO na svoji spletni strani.
7. Izvajalec sheme objavi javni razpis z namenom izdaje garancij, v skladu s Pravilnikom.
8. Izvajalec sheme v regiji omogoči Skladu sodelovanje pri oblikovanju razpisnih pogojev.
9. Predstavnik Sklada je redni član Kreditno-garancijskega odbora.
4.3 Pogoji spremljanja in izvajanja RGS
1. Sklad spremlja izvajanje RGS, zbira poročila
in polletno in letno ugotavlja stanje.
2. Izvajalec sheme sklene dogovor o sodelovanju z na razpisu izbranimi bankami in z njimi sklene
pogodbe o deponiranju sredstev. Depoziti se sklepajo
za čas trajanja odobrenih kreditov. RGS mora imeti pričakovani multiplikator 3 ali 4.
3. Izvajalec sheme je dolžan pri izvajanju RGS
navajati, da sredstva zagotavlja Sklad.
4. Izvajalec sheme je dolžan za vlogo Sklada
v RGS voditi ločeno računovodsko evidenco. Vlogo bo
računovodsko evidentiral kot dolgoročno poslovno obveznost do Sklada.
5. Izvajalec sheme kot skrben gospodar ves
čas trajanja RGS in tudi po zaključku sheme nadaljuje
z izterjavo zapadlih terjatev in izterjana sredstva sproti
nakazuje na račun Sklada do dokončnega poplačila ali
odpisa terjatev in s soglasjem Sklada.
6. Vsi ostali pogoji izvajanja in spremljanja RGS
so določeni v Pravilniku.
4.4 Finančni pogoji
1. Višina dodeljenih sredstev na izvajalca sheme je lahko največ 1.200.000,00 EUR in bo določena na
osnovi meril za ocenjevanje izračuna dodeljene višine
sredstev.
2. Izvajalec sheme spodbuja razvoj malega
gospodarstva z zagotavljanjem 50 % poroštev za bančne kredite.
Čas trajanja RGS je skupno največ 10 let od
dneva podpisa pogodbe med skladom in izvajalcem sheme, posamezna garancija je izdana za največ 8 let, obrestna mera je lahko različna glede na skupno dobo vračanja kreditov in po posameznih bankah. Možen je moratorij
za največ 12 mesecev, ki se všteva v čas skupne dobe
vračanja kreditov. Čas trajanja garancije in skupna doba
vračanja kredita sta omejena z zaključkom RGS.
Garancije se odobrava do zaključka tretjega
leta delovanja RGS od podpisa pogodbe med izvajalcem sheme in skladom, zatem izvajalec sheme morebitna prosta oziroma nenamensko vezana sredstva iz
vloge RGS, v roku 15 dni vrne Skladu. V primeru, da
izvajalec sheme v roku enega leta od sklenitve pogodbe s Skladom ne izvede javnega razpisa za dodelitev
garancij, je dolžan celotna pridobljena sredstva, skupaj
z zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila,
vrniti Skladu.
4.5 Pogoji sklepanja pogodb med skladom in izvajalcem sheme
1. Sklad in izvajalec sheme bosta v roku 30 dni
od izdaje odločbe podpisala pogodbo.
2. Sklad bo sredstva iz naslova izvajanja regijskih garancijskih shem nakazal izvajalcem sheme en-
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Št.

kratno, kot dolgoročno vlogo na račun izvajalca sheme,
v roku 15 dni po podpisu pogodbe. Ta sredstva predstavljajo dolgoročne vloge Sklada do v pogodbah določenega datuma.
3. Če izvajalec sheme, ki so mu bila sredstva
dodeljena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je izvajalec sheme
enostransko odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.
V. Vsebina vloge
1. Ustrezno izpolnjen, s strani odgovorne osebe
podpisan in žigosan Prijavni obrazec RGS.
2. S strani odgovorne osebe parafiran vzorec
pogodbe.
3. Pooblastilo oziroma sklep razvojnega sveta
regije subjektu za izvajanje nalog izvajalca RGS.
4. Originalno potrdilo o plačanih davkih in drugih
obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda krajevno pristojna Finančna uprava Republike Slovenije,
in ne sme biti starejše od meseca dni od dneva oddaje
vloge na javni razpis.
5. Računovodske izkaze za leto 2014, potrjene
s strani odgovorne osebe in/ali AJPES.
VI. Merila za ocenjevanje za izračun dodeljene višine sredstev
1. Posamezna vloga lahko skupaj doseže
100 točk, in sicer po naslednjih merilih:
– indeks razvojne ogroženosti regije
2014–2020

40 točk,

– stopnja registrirane brezposelnosti
v regiji za leto 2014

40 točk in

– število prebivalcev na obmejnih
problemskih območjih znotraj regije

20 točk.

2. Podrobnejša razdelitev meril je objavljena
v prilogi razpisne dokumentacije.
VII. Obravnava vlog
7.1 Način obravnave vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Sklada.
2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled in obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo
imenuje direktor Sklada. Komisija bo o odpiranju vlog in
izboru izvajalcev shem vodila zapisnik. Podatki iz posamezne vloge so uradna tajnost.
3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so
prispele. Odpiranje je najkasneje tretji delovni dan po
izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje ni javno.
4. Nepopolne vloge bo komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi.
5. Vloge, ki jih izvajalci shem v roku 8 dni od
dneva prejema poziva za dopolnitev ne bodo dopolnili,
se kot nepopolne zavržejo.
6. Vloge, ki bodo prispele prepozno, se zavržejo.
7. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, se kot neutemeljene zavrnejo.
8. Vloge, pri katerih izvajalci sheme nimajo poravnanih zapadlih neplačanih obveznosti do Republike
Slovenije in do Sklada, se zavržejo.
9. Komisija bo enakovredno obravnavala vse
popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma
bodo dopolnjene v predpisanem roku.
7.2 Obvestilo o rezultatih obravnave vlog
1. Izvajalci shem bodo o obravnavi vlog pisno
obveščeni z odločbo, praviloma v roku do 45 dni od datuma odpiranja vlog.
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2. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb
odloči direktor Sklada na podlagi predhodnega soglasja
Nadzornega sveta Sklada.
3. Sklad z odločbo o izboru izvajalca regijske
garancijske sheme izda tudi navodilo o načinu sklenitve
pogodbe, ki vsebuje kraj, rok in potrebno dokumentacijo
za sklenitev pogodbe.
4. Zoper odločbo sklada je možna pritožba
v roku 8 dni od prejema odločbe. O pritožbi odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predmet
pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št.13/2015

Ob-1789/15

Na podlagi pravil o delovanju Garancijske sheme
za Dolenjsko, sklepa Nadzornega odbora Garancijske
sheme za Dolenjsko, objavlja Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto (v
nadaljevanju: RC) v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) in občinami MO Novo
mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Metlika,
Mirna, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice,
Trebnje in Žužemberk ter v sodelovanju z bankami NLB
d.d., Raiffeisen banka d.d., Hranilnica LON d.d., Deželna
banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Delavska
hranilnica d.d., Abanka Vipa d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank
d.d. in z ostalimi bankami, ki bodo še pristopile k projektu
razpis
kreditov za nova delovna mesta
in obratna sredstva (Mikrokrediti) za leto 2015
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so krediti za samozaposlitev podjetnikov začetnikov in fizičnih oseb z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ki so realizirali samozaposlitev od
1. 1. 2014 dalje in v letu 2014 niso koristili mikrokredita
RC ter krediti delodajalcem (do 50 zaposlenih) za nova
delovna mesta realizirana od 1. 1. 2015 dalje ter krediti
za obratna sredstva kreditojemalcem, ki so iz razpisanih
sredstev Garancijske sheme za Dolenjsko (v nadaljevanju: GSD) za leto 2015 prejeli kredit za nakup opreme
ali ekološkega tovornega vozila.
Prosilec lahko zaprosi za kredit za samozaposlitev le enkrat. Razpisana sredstva zagotavljajo ZRSZ
in občine. Skupni znesek razpisanih sredstev znaša
750.000 EUR, in sicer:
OBČINA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

MO Novo mesto
Občina Črnomelj
Občina Dolenjske Toplice
Občina Kočevje
Občina Metlika
Občina Mirna
Občina Mirna Peč
Občina Mokronog - Trebelno
Občina Semič
Občina Straža
Občina Šentjernej
Občina Šentrupert
Občina Škocjan
Občina Šmarješke Toplice
Občina Trebnje
Občina Žužemberk
SKUPAJ

Razpis posojil
2015
365.000
35.000
5.000
15.000
15.000
5.000
15.000
5.000
35.000
55.000
75.000
25.000
20.000
45.000
10.000
25.000
750.000
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Stran

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil oziroma s prenosom neporabljenih sredstev iz razpisa dolgoročnih kreditov in garancij
Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2015.
2. Pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo:
1. osebe, ki so realizirale samozaposlitev od 1. 1.
2014 naprej,
2. delodajalci (do 50 zaposlenih), ki so od 1. 1.
2015 dalje za nedoločen čas oziroma čas odplačila
kredita zaposlili osebo in pomeni zaposlitev povečanje
števila zaposlenih pri delodajalcu,
3. posojilojemalci, ki so iz razpisanih sredstev
GSD za leto 2015 prejeli kredit za nakup opreme ali
ekološkega tovornega vozila.
Prednost pri dodelitvi sredstev razpisa imajo prosilci
iz 1. in 2. točke, ki so realizirali samozaposlitev ali novo
zaposlitev s posredovanjem ZRSZ.
Prosilec lahko zaprosi za kredit za isti namen (investicijo) le enkrat.
Prosilec mora imeti sedež na območju občine, ki
sodeluje v razpisu. Izjemoma se lahko kredit odobri iz
sredstev druge občine v regiji JV Slovenija, kolikor ima
prosilec v tej občini poslovno enoto, v kateri zaposluje
vsaj ½ zaposlenih oseb (s stalnim bivališčem v omenjeni
občini) za nedoločen čas in ima tudi novo zaposlena oseba stalno bivališče v tej drugi občini oziroma pri kreditu za
obratna sredstva se investicija izvaja v omenjeni občini.
Če delodajalec v času, za katerega je prejel kredit,
zmanjša število zaposlenih in v roku enega meseca ne
zaposli drugega delavca za nedoločen čas oziroma čas
odplačila kredita, je dolžan še neodplačani del kredita
vrniti naenkrat, najpozneje v mesecu dni, če odbor za
odobritev posojil ne odloči drugače.
3. Kreditni pogoji
Znesek kredita:

Obrestne mere za kredite:

Odplačilna doba:
Stroški kredita pri banki:
Stroški obdelave posamezne
vloge RC:
Način odplačila kredita:
Zavarovanje kredita:
Strošek garancije:

5.000,00 EUR za samozaposlitev oziroma vsako delovno mesto, ki ustreza
razpisnim pogojem,
5.000,00 EUR/investicijo, za obratna sredstva, če je prejel kreditojemalec kredit
za nakup opreme ali ekološkega tovornega vozila iz GSD za leto 2015 za
realizacijo investicije v vrednosti do 50.000,00 EUR,
10.000,00 EUR/investicijo, za obratna sredstva, če je prejel kreditojemalec
kredit za nakup opreme ali ekološkega tovornega vozila iz GSD za leto 2015 za
realizacijo investicije v vrednosti nad 50.000,00 EUR.
3,95 % nominalno (Hranilnica Lon),
6-mes EUR+1,95 % (Hranilnica Lon),
6-mes EUR+2,0 % (NLB)
6-mes EUR+2,5 % (Sberbank, DBS),
6-mes EUR+2,8 % (Delavska hranilnica),
6-mes EUR+3,81 % (Abanka),
3-mes EUR+3,5 % (Raiffeisen),
3-mes EUR+2,5 % (Hypo).
od 1 do 3 leta z možnostjo 6 mesečnega moratorija na odplačilo glavnice.
v skladu s tarifo banke.
25,00 EUR +DDV (razen za podjetnike začetnike in za prosilce, ki so v letu 2015
ta strošek že plačali).
obročno, v mesečnih, trimesečnih ali polletnih obrokih, po dogovoru z banko
podpisnico pogodbe.
po pogojih banke, z možnostjo garancije RC GSD od 50 % do 60 % odobrenega
kredita.
1 % od vrednosti garancije za garancijo GSD, ostalo po pogojih banke.
4. Vloga
Vlogo za kredit lahko prosilec prejme na Razvojnem
centru Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000
Novo mesto, kontaktna oseba je Polona Kovač-Brulc,
tel. 07/337-29-87 in v Razvojnem centru Kočevje Ribni-
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ca d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, kontaktna oseba
Mašenjka Hvala, tel. 01/895-06-10. Vlogo lahko prosilci
dobijo tudi na spletni strani, www.rc-nm.si.
Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se
oddajo na zgoraj navedenih mestih. Nepopolne vloge
in vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz razpisa, bodo
zavrnjene.
5. Rok za oddajo vlog
Razpis je odprt do 31. 12. 2015. Prosilci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge oddane do 5. dne v tekočem mesecu, bodo obravnavane
najkasneje do konca tekočega meseca. Popolne vloge
bosta obravnavala Odbor za odobritev posojil in garancij
ter banka enkrat mesečno. RC bo prosilce pisno obvestil
z odločitvijo pristojnih organov v 15. dneh po sprejemu
odločitve na odboru.
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Št. 13/2015

Ob-1790/15

Na podlagi pravil o delovanju Garancijske sheme za
Dolenjsko, sklepa Nadzornega odbora Garancijske sheme za Dolenjsko, objavlja Razvojni center Novo mesto
d.o.o. Garancijska shema za Dolenjsko (v nadaljevanju:
RC GSD) v sodelovanju z občinami MO Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok,
Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Semič,
Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk ter bankami NLB d.d., Raiffeisen banka d.d., Hranilnica LON d.d., Deželna banka
Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Delavska hranilnica
d.d., Abanka Vipa d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. in
z ostalimi bankami, ki bodo še pristopile k projektu
razpis
dolgoročnih kreditov in garancij
Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD)
za leto 2015
1. Predmet razpisa:
RC GSD razpisuje
– dolgoročne kredite v predvidenem skupnem znesku 4.606.400,00 EUR,
– garancije za te kredite v predvidenem skupnem
znesku 2.303.200,00 EUR,
za pospeševanje razvoja majhnih gospodarskih
družb in samostojnih podjetnikov ter fizičnih oseb z dopolnilno dejavnost na kmetiji s sedežem v občinah:

OBČINA

Razpis kreditov
2015

Razpis garancij
2015

1

MO Novo mesto

1.732.000

866.000

2

Občina Črnomelj

331.700

165.850

3

Občina Dolenjske Toplice

4

Občina Kočevje

5

Občina Kostel

17.500

8.750

6

Občina Loški potok

40.000

20.000

7

Občina Metlika

126.900

63.450

8

Občina Mirna

36.300

18.150

137.600

68.800

29.000

14.500

57.000

28.500

261.000

130.500

9

Občina Mirna Peč

10

Občina Mokronog - Trebelno

11

Občina Semič

187.900

93.950

12

Občina Straža

211.100

105.550

13

Občina Šentjernej

465.700

232.850

14

Občina Šentrupert

57.100

28.550
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Razpis kreditov
2015

Razpis garancij
2015

15

Občina Škocjan

293.600

146.800

16

Občina Šmarješke Toplice

197.100

98.550

17

Občina Trebnje

218.600

109.300

18

Občina Žužemberk

206.300

103.150

4.606.400

2.303.200

SKUPAJ

Stran

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo v razpisu oziroma s prenosom neporabljenih sredstev iz razpisa
kreditov za nova delovna mesta in obratna sredstva
(Mikrokrediti) za leto 2015.
Krediti in garancije se dodelijo praviloma iz sredstev
občine, v kateri ima prosilec svoj sedež. Izjemoma se
lahko kredit odobri iz sredstev druge občine v regiji JV
Slovenija, kolikor ima prosilec v tej občini poslovno enoto, v kateri zaposluje vsaj ½ zaposlenih oseb (s stalnim
bivališčem v omenjeni občini) za nedoločen čas in se
tudi investicija izvaja v omenjeni občini.
2. Upravičeni stroški
– Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške
nakupa opreme, gradbenih strojev, cestno prevoznih
sredstev ter stroške izgradnje, adaptacije in nakupa
poslovnih prostorov.
– Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije, v obliki patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja.
– Stroški za obratna sredstva, ki pomenijo stroške
nakup materiala, blaga, storitev, promocije, plač in stroški testiranja.
Upravičeni so stroški, nastali od 1. 1. 2015 dalje.
Za financiranje obratnih sredstev se lahko porabi
največ 20 % skupne mase razpisanih kreditov za posamezno občino, razen v primeru, da posamezna občina
odloči drugače.
3. Pogoji za dodeljevanje dolgoročnih kreditov in
garancij
3.1. Dolgoročni krediti:
Znesek kredita:

Potrebni lastni viri:
Obrestne mere za kredite:

Stroški kredita pri banki:
Stroški obdelave vloge pri RC:
Odplačilna doba kredita:
Način črpanja:
Način odplačila kredita:
Zavarovanje kredita:
Strošek garancije RC GSD:

najmanj 5.000,00 EUR in največ 100.000,00 EUR,
največ do 70 % predračunske vrednosti investicije (brez DDV),
maksimalni znesek kredita namenjenega financiranju obratnih sredstev je
10.000 EUR.
najmanj 30 % od vrednosti investicije.
3,95 % nominalno (Hranilnica Lon),
6-mes EUR+1,95 % (Hranilnica Lon),
6-mes EUR+2,0 % (NLB)
6-mes EUR+2,5 % (Sberbank, DBS),
6-mes EUR+2,8 % (Delavska hranilnica),
6-mes EUR+3,81 % (Abanka),
3-mes EUR+3,5 % (Raiffeisen),
3-mes EUR+2,5 % (Hypo: 1-3 let),
3-mes EUR+3,3 % (Hypo: 3-5 let),
3-mes EUR+3,9 % (Hypo: 5-7 let).
v skladu s tarifo banke.
25,00 EUR + DDV (razen za podjetnike začetnike).
od 1 do 7 let za financiranje investicij,
od 1 do 3 leta za financiranje obratnih sredstev,
možnost 6 mesečnega moratorija na odplačilo glavnice.
v EUR, s predložitvijo dokazil za dokumentarno uporabo.
obročno, v mesečnih, trimesečnih ali polletnih obrokih (po dogovoru z banko
podpisnico pogodbe).
po pogojih banke, z možnostjo garancije RC GSD od 50 % do 60 % odobrenega
kredita.
1 % od vrednosti garancije.
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3.2. Garancije
Prosilec lahko hkrati s kreditom za financiranje investicij zaprosi tudi za garancijo RC GSD v višini od 50 %
do 60 % vrednosti kredita RC GSD. Pri kreditu za financiranje obratnih sredstev ni možno pridobiti garancije.
Garancija RC GSD se zavaruje z različnimi oblikami
zavarovanja glede na tveganost naložbe.
4. Pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo:
– gospodarske družbe, ki se po 55. členu Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1) štejejo za majhno
družbo,
– fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika posameznika,
– fizične in pravne osebe, ki so v postopku registracije pod pogojem, da bo vpis v register samostojnih podjetnikov oziroma v sodni register izveden pred podpisom
kreditne pogodbe,
– fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji,
– gospodarske družbe in samostojni podjetniki oziroma fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo
na kmetiji, ki imajo sedež na območju občine, ki sodelujejo v projektu in če ima ta prosta sredstva. Izjemoma
se lahko kredit odobri iz sredstev druge občine v regiji
JV Slovenija, kolikor ima prosilec v tej občini poslovno
enoto, v kateri zaposluje vsaj ½ zaposlenih oseb (s stalnim bivališčem v omenjeni občini) za nedoločen čas in
se tudi investicija izvaja v omenjeni občini.
Upravičenec – prijavitelj, ki je fizična oseba z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ni upravičen
do financiranja obratnih sredstev.
Upravičenec – prijavitelj ne sme biti v stečajnem
postopku ali v postopku prisilne poravnave.
5. Prednost pri dodelitvi kreditov in garancij
Prednost pri dodelitvi kreditov in garancij bodo imeli
prosilci, ki:
– imajo perspektivne in donosne programe,
– katerih projekti so razvojno (uvajanje novih tehnologij, inovacije, nastop na tujih trgih) in ekološko naravnani,
– povečujejo število novih delovnih mest,
– se ukvarjajo z dejavnostjo, ki je
– povezana s prestrukturiranjem velikih gospodarskih sistemov,
– na razvojno ogroženih območjih,
– povezana z razvojem turizma,
– pomeni strateško prednost za regijo Jugovzhodna Slovenija,
– pomeni strateško prednost tudi za lokalno skupnost.
Prednost pri dodelitvi kreditov in garancije RC GSD
bodo imela podjetja z boljšo boniteto poslovanja.
6. Vloga in odobritev kredita in garancije
Vlogo za kredit in garancijo lahko prosilec prejme
v Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., Ljubljanska
cesta 26, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba je Polona
Kovač-Brulc, tel. 07/337-29-87 in v Razvojnem centru
Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje,
kontaktna oseba Mašenjka Hvala, tel. 01/895-06-10.
Vloga je na razpolago tudi na spletni strani, www.
rc-nm.si.
Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se
oddajo na zgoraj navedenih mestih. Nepopolne vloge
in vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz razpisa, bodo
zavrnjene.
7. Rok za oddajo vlog
Razpis je odprt do 31. 12. 2015. Prosilci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge od-
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dane do 5. dne v tekočem mesecu, bodo obravnavane
najkasneje do konca tekočega meseca. Popolne vloge
bosta obravnavala Odbor za odobritev posojil in garancij
ter banka enkrat mesečno. RC GSD bo prosilce pisno
obvestil z odločitvijo pristojnih organov v 15. dneh po
sprejemu odločitve na odboru.
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Ob-1777/15
Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, ki ga zastopa direktor mag.
Aleksander Mirt, po pooblastilu Mestne občine Celje,
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ki jo zastopa župan
Bojan Šrot, na podlagi 24. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 –
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12
in 92/13), 15. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka
(Uradni list RS, št. 9/11), Odloka o načrtu za kakovost
zraka na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS,
št. 108/13) in Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije
(Uradni list RS, št. 96/14) objavlja
javni razpis
za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2015
za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov
za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije
1. Splošno
Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, (v nadaljevanju besedila: Energetika Celje), ki ga zastopa direktor mag. Aleksander Mirt,
izvaja ta razpis na podlagi pooblastila Mestne občine
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ki jo zastopa župan Bojan Šrot, z namenom večje izkoriščenosti
distribucijskih sistemov za plin in toploto in učinkovite
rabe energije skladno z Odlokom o načrtu za kakovost
zraka na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS,
št. 108/13) in upoštevaje Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).
Razpis je namenjen gospodinjstvom in večstanovanjskim stavbam na področju Mestne občine Celje.
Nepovratne finančne spodbude se dodeljujejo za večjo
izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto.
Vlagatelji morajo pred izvedbo naložbe vložiti popolno
vlogo, po izvedbi naložbe pa morajo dostaviti izjavo
o zaključku naložbe, kateri morajo biti priložena zahtevana dokazila.
Zadnji rok za oddajo vloge na razpis pred izvedbo
naložbe je 1. 6. 2015 do 13. ure, pod pogojem, da so
razpoložljiva sredstva še na voljo. Po oddaji popolne
vloge bo odločeno o vlagateljevi pravici do dodelitve
sredstev in z njim sklenjena ustrezna pogodba. Po sklenitvi pogodbe bodo morali vlagatelji izvesti naložbo in
dostaviti izjavo o zaključku naložbe z vsemi zahtevanimi
dokazili.
Zadnji rok za dostavo izjave o zaključku naložbe
z vsemi dokazili (ta se dostavi v drugi fazi po izvedeni
naložbi) je 15. 10. 2015 do 13. ure.
Za nepovratno finančno spodbudo lahko zaprosijo fizične osebe, ki so lastniki nepremičnine, ki leži na
območju Mestne občine Celje (ali imajo izrecno pisno
soglasje lastnika za izvedbo naložbe).
Vsa razpisna dokumentacija je na razpolago od
dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Energetike Celje, Smrekarjeva ulica 1, Celje, in na spletnih straneh Mestne občine Celje (http://moc.celje.si/) in
Energetike Celje (www.energetika-ce.si). Besedilo tega
razpisa se objavi tudi v Uradnem listu RS.
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2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne
spodbude (v nadaljevanju razpisa: spodbude) za nove,
še ne izvedene naložbe, ki vplivajo na zmanjšanje onesnaženosti zraka na območju Mestne občine Celje ter
pripomorejo k večji izkoriščenosti distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejši rabi energije in
zagotavljanju prihrankov energije. Spodbude so namenjene ukrepom na področju uporabe zemeljskega plina
in na področju daljinskega ogrevanja.
A. Ukrepi in spodbude na področju zemeljskega
plina
A1 – Vgradnja novih kondenzacijskih kotlov na zemeljski plin in istočasna nova priključitev na zemeljski
plin za gospodinjstva
Spodbude so namenjene za vgradnjo novega kondenzacijskega kotla z visokim izkoristkom na zemeljski
plin, ob istočasni novi priključitvi na sistem distribucije
zemeljskega plina in hkratni sklenitvi pogodbe o dostopu
in dobavi zemeljskega plina.
Upravičeni stroški:
– Izgradnja priključnega plinovoda (gradbena in
montažna dela, vključno z merilnim mestom),
– Nakup in vgradnja plinskega kondenzacijskega
kotla ter pripadajočih elementov, ki omogočajo normalno
delovanje kotla, ustrezne krmilne in varovalne opreme
ter vmesne povezave.
A2 – Zamenjava zastarelih plinskih kotlov z novimi
kondenzacijskimi kotli na zemeljski plin za gospodinjstva
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za vgradnjo novega kondenzacijskega kotla (kotla
z visokim izkoristkom) na zemeljski plin pri nadomestitvi
zastarelega in neučinkovitega kotla.
Upravičeni stroški:
– Nakup novega plinskega kondenzacijskega kotla
z visokim izkoristkom.
B. Ukrep in spodbuda na področju daljinskega ogrevanja
Zamenjava elementov ali njihovih sklopov za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode ter vgradnja
merilno-regulacijskih naprav (regulator pretoka in diferenčnega tlaka).
Upravičeni stroški:
– Nakup in vgradnja opreme (toplotni izmenjevalci,
akumulatorji, črpalke, regulacijska oprema) in montaža.
3. Višina razpisanih spodbud v letu 2015
Skupna višina sredstev, ki so namenjena po tem
razpisu, znaša 50.000 EUR. Sredstva so zagotovljena
v proračunu Mestne občine Celje za leto 2015.
Za ukrepa A1 in B je razpisanih skupno
40.000,00 EUR.
Za ukrep A2 je razpisanih 10.000,00 EUR.
V primeru, da se sredstva za ukrepa A1 in B do
1. 6. 2015 ne porabijo v celoti, se preostanek sredstev
nameni za ukrep A2 in se sredstva dodeljujejo naprej po
vrstnem redu že prejetih popolnih vlog za ukrep A2, če
za ta ukrep prispe več prijav upravičenih vlagateljev kot
je razpoložljivih sredstev.
A. Na področju zemeljskega plina:
Vrsta spodbude
(glede na pomen iz točke 2)
A1
A2
B. Na področju daljinskega ogrevanja
Vrsta spodbude
B

Višina spodbude
50 % vrednosti upravičenih stroškov maksimalno 900,00 EUR
400,00 EUR

Višina spodbude
40 % upravičenih stroškov naložbe, vendar skupaj ne več kot
1.200,00 EUR
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4. Upravičene osebe za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci, ki so oddali popolno in pravočasno vlogo:
1. Fizična oseba, ki je vlagatelj in:
– lastnik nepremičnine, na kateri se bo izvajala
naložba in, ki leži na območju Mestne občine Celje,
– solastnik nepremičnine, na kateri se bo izvajala naložba in, ki leži na območju Mestne občine Celje,
s pisnim soglasjem ostalih solastnikov,
– ima pisno soglasje lastnika nepremičnine ali
solastnikov.
2. Prijavo na ta razpis v imenu upravičenih oseb
za vrsto spodbude B lahko vloži upravnik, ki upravlja
s stavbo, skladno z veljavnim Pravilnikom o upravljanju
več stanovanjskih stavb in spodaj navedenimi pogoji,
ali posamezna upravičena oseba, in sicer po pridobitvi
pooblastila in soglasja ostalih upravičenih oseb.
Posamezne fizične osebe lahko vložijo vlogo za
spodbudo le za tiste ukrepe, ki so predmet razpisa in
jih je mogoče izvesti v posamezni stanovanjski enoti ter
niso namenjeni celotni večstanovanjski stavbi.
V primeru, da je vlagatelj upravnik (za ukrep B),
mora predložiti:
1. Fotokopijo dokumenta, iz katerega izhaja, da
je upravnik vpisan v register upravnikov za večstanovanjsko stavbo, ki je predmet naložbe. (V primeru, da
je vlagatelj pooblaščeni predstavnik upravičenih oseb,
pa mora vlagatelj vlogi predložiti pooblastilo nadzornega odbora etažnih lastnikov za oddajo vloge, kolikor
ima večstanovanjska stavba imenovan nadzorni odbor
skladno s Stanovanjskim zakonom (SZ-1) oziroma pooblastilo za oddajo vloge vseh upravičenih oseb.)
2. Podpisano listino ali zapisnik zbora lastnikov
oziroma drug ustrezen dokument, iz katerega bo razvidno potrebno soglasje za sprejem odločitve za izvedbo
posameznega ukrepa, skladno z določbami predpisov,
ki urejajo upravljanje večstanovanjskih stavb.
3. Seznam lastnikov vseh stanovanjskih enot,
ki so v lasti fizičnih in pravnih oseb oziroma ostalih posameznih delov večstanovanjske stavbe z razvidnimi
solastniškimi deleži.
5. Pogoji razpisa in način oddaje vloge
Vlagatelji morajo pri oddaji zahtevane dokumentacije upoštevati Navodila za prijavo na razpis, ki so
sestavni del razpisa.
Vlagatelj mora v vlogi (obrazec 1), ki jo predloži
v prvi fazi, predložiti vse dokumente, ki sestavljajo vlogo, skladno z navodili za prijavo na razpis, ki so priloga
tega razpisa, in v slovenskem jeziku. Iz dokumentacije
posamezne vloge mora biti razvidno, da bo naložba
izvedena skladno s pogoji javnega poziva ter kakšen
način ogrevanja ima zdaj.
Vlagatelji morajo vlogo s prilogami oddati pravočasno in pred izvedeno naložbo. Zadnji rok za oddajo
vloge na razpis je 1. 6. 2015 do 13. ure, pod pogojem,
da razpoložljiva sredstva še niso izčrpana.
Zadnji rok za dostavo izjave o zaključku naložbe
z vsemi dokazili je 15. 10. 2015 do 13. ure, na podlagi
sklenjene pogodbe o dodelitvi sredstev. V tem roku je
potrebno ukrep (naložbo) izvesti in dostaviti izjavo o zaključku naložbe z vsemi dokazili. V primeru, da vlagatelj
naložbe ne izvede ali da do 15. 10. 2015 do 13. ure ne
dostavi izjave o zaključku naložbe z vsemi potrebnimi
dokazili, njegova pravica do dodelitve spodbude preneha.
Vlagatelj vloži pisno vlogo (obrazec 1) z vsemi
dokazili in prilogami, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisa in v slovenskem jeziku, osebno ali po
pošti. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki mora
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biti opremljena in označena na način, da je na prvi strani
in v zgornjem desnem kotu ovojnice navedeno: Razpis
za dodelitev spodbud 2015, Ne odpiraj!
Za nepravilno označene ali odprte ovojnice naslovnik ne odgovarja. Nepravilno označene ali odprte
ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in bodo
vrnjene pošiljatelju.
Vlagatelj vlogo dostavi na naslov: Energetika Celje,
javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje.
6. Rok prijave
Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo
odpirale po zaporedju prejema.
Vlagatelji se lahko prijavijo na ta razpis z vlogo od
dneva objave dalje. Zadnji rok za prejem vlog je 1. 6.
2015 do 13. ure, pod pogojem, da so razpoložljiva sredstva še na voljo.
V primeru, da bodo sredstva že prej dodeljena vlagateljem, se bo javni razpis zaključil predčasno. Zaključek javnega razpisa bo objavljen na spletni Energetike
Celje in Mestne občine Celje.
7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do spodbude se
uporabljajo pogoji in določila tega razpisa, postopek
pa se vodi skladno z Zakonom o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13;
v nadaljevanju ZUP).
Razpisana sredstva se do objave zaključka javnega
razpisa dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih
vlog na Energetiko Celje.
Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo
odpirale po zaporedju prejema. Prvo odpiranje vlog bo
23. 4. 2015. Potem pa vsak nadaljnji četrtek ob 9. uri
v sejni sobi Energetike Celje. Zadnje odpiranje vlog bo
2. 6. 2015. V primeru, da je četrtek dela prost dan, je odpiranje naslednji delovni dan. Na posamezno odpiranje
vlog bodo uvrščene vse popolne vloge, ki bodo ne glede
na način dostave prispele na naslov Energetike Celje,
javno podjetje, d.o.o., najkasneje do 13. ure zadnjega
delovnega dne pred dnevom odpiranja vlog. Vloge, ki
bodo prispele na naslov Energetike Celje kasneje, bodo
uvrščene na naslednje odpiranje vlog oziroma bodo
zavržene, če bodo razdeljena vsa razpisana sredstva.
Odpiranje vlog ni javno. Če bo strokovna komisija
ugotovila, da je vloga nepopolna ali nerazumljiva bo
vlagatelj pozvan k dopolnitvi ali odpravi pomanjkljivosti
v skladu z ZUP. Če bo vlagatelj vlogo ustrezno dopolnil
v roku osmih dni, od prejema poziva za dopolnitev, se
bo štelo, da je vloga vložena na dan prejetja ustrezno
dopolnjene vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne
bodo ustrezno dopolnili v naloženem roku, bodo zavržene.
Po prejemu popolne vloge bo o vlagateljevi vlogi
za dodelitev spodbude odločeno s sklepom, najkasneje v 30 dneh. Zoper izdan sklep o dodelitvi spodbude
v okviru tega razpisa je mogoča pritožba pri županu
Mestne občine Celje. Odločitev župana je dokončna.
Na podlagi sklepa o dodelitvi spodbude ter skladno
s pogoji tega razpisa bo prejemniku pravice v podpis
posredovana pogodba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. En izvod podpisane pogodbe
bo moral vlagatelj vrniti na naslov Energetike Celje,
Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, najkasneje v 15 dneh
od izdaje sklepa. V primeru, da vlagatelj ne vrne podpisane pogodbe v naloženem roku, njegova pravica do
spodbude ugasne.
Za vsak ukrep se ob prijavi na javni razpis glede in
na podlagi upravičenih stroškov posameznega ukrepa
določi okvirna višina spodbude, razen pri ukrepu A2,
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kjer je višina spodbude fiksna. Zato je pomembno, da
so upravičeni stroški v predračunu natančno opredeljeni. Končna vrednost spodbude se določi po prispetju
vseh dokazil o zaključku naložbe in ne more biti višja od
okvirne vrednosti spodbude, ki je določena v sklenjeni
pogodbi, ne glede na dejansko vrednost upravičenih
stroškov. V primeru, da so upravičeni stroški nižji od
pogodbeno ugotovljenih, se upoštevajo nižje vrednosti.
8. Pogoji za izplačilo dodeljenih spodbud
Pogoj za izplačilo spodbude je izvedba naložbe in
dostava izjave o zaključku naložbe in vseh zahtevanih
dokazil, kot izhaja iz Navodil za prijavo na razpis ter
sklenjene pogodbe.
Iz dokumentacije po izvedeni naložbi morajo biti
razvidni oziroma natančno opredeljeni upravičeni stroški
za izvedbo posameznega ukrepa iz tega razpisa. Razpis
se bo v celoti zaključil 15. 10. 2015 ob 13. uri. Vlagatelji
morajo pri nastalih in upravičenih stroških upoštevati:
– da so neposredno povezani z naložbo in potrebni
za njeno izvedbo,
– da so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena v obdobju od dneva objave tega razpisa do njegovega zaključka,
– da je bilo blago dobavljeno v obdobju od dneva
objave tega razpisa do njegovega zaključka,
– da so bile storitve izvedene v obdobju od dneva
objave tega razpisa do njegovega zaključka,
– da nastanejo in so plačani v obdobju od dneva
objave tega razpisa do njegovega zaključka,
– da predložene listine temeljijo na izvirnih listinah
in izkazujejo resnično stanje.
Vlagatelj pridobi pravico do spodbude po javnem
razpisu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na naslov Energetike Celje in ostalih omejitev iz tega razpisa.
DDV se ne upošteva kot upravičen strošek.
Znesek izplačila spodbude se uskladi s predloženim računom izvajalca, ob upoštevanju pogojev dokumentacije javnega razpsia. Izplačilo spodbude se izvede
v 30 dneh po prejemu vseh potrebnih dokazil o zaključku
naložbe, na bančni račun vlagatelja oziroma prejemnika
spodbude.
Vlagatelj oziroma upravičenec lahko kandidira za
dodelitev spodbude enkrat in le za eno nepremičnino.
Mestna občina Celje in Energetika Celje imata
pravico preveriti verodostojnost predloženih dokazil in
dejansko izvedene naložbe ter od vlagatelja zahtevati
dodatna pojasnila in dokazila pred izplačilom spodbude.
V primeru ugotovitve, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so
bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je Mestna
občina Celje upravičena zahtevati vračilo dodeljenih
sredstev v enkratnem znesku.
Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi
zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva
nakazila dalje.
8.1. Ogled izvedene naložbe
V drugi fazi, torej po izvedeni naložbi in pred oddajo
izjave o zaključku naložbe z vsemi dokumenti, morajo
vlagatelji pooblaščenemu zastopniku Energetike Celje
omogočiti ogled izvedene naložbe po predhodnem dogovoru med pooblaščencem in vlagateljem.
Vlagatelj se po izvedbi naložbe dogovori s pooblaščencem Energetike Celje za termin ogleda, in sicer:
– za ukrepe pod A1 in A2 na tel. 031/870-973, vsak
delovni dan, v času med 8. in 9. uro,
– za ukrep pod B na tel. 03/425-33-21, vsak delovni
dan, v času med 8. in 9. uro.
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Stran

Pooblaščenec Energetike Celje bo po opravljenem
pregledu vlagatelju izstavil potrdilo Energetike Celje. Potrdilo je obvezna priloga k izjavi o zaključku naložbe.
V primeru, da vlagatelj ne bo predložil potrdila, bo pozvan
k dopolnitvi izjave o zaključku naložbe v skladu z ZUP.
9. Obvezne priloge in dokazila
Vlagatelj mora k prijavi na javni razpis predložiti:
Prva faza (do 1. 6. 2015 do 13. ure oziroma do
porabe sredstev)
Pred izvedbo naložbe morajo vlagatelji dostaviti:
– Obrazec 1: Vloga za prijavo na javni razpis (podpisana in z velikimi tiskanimi črkami izpolnjena)
– Obrazec 2: Izpolnjeno in podpisano izjavo solastnika
– Obrazec 3: Izpolnjen ter podpisan vzorec pogodbe
– Specificiran predračun (ponudba) od izvajalca za
izvedbo ukrepa, iz katerega bodo razvidne postavke, ki
spadajo med upravičene stroške
– Fotografijo/e pred izvedeno naložbo za posamezni nameravani ukrep.
Druga faza (najkasneje do 15. 10. 2015 do 13. ure)
Po izvedeni naložbi morajo vlagatelji dostaviti:
– Obrazec 4: Izpolnjeno in podpisano izjavo o zaključku naložbe
– Obrazec 5: Izpolnjeno in podpisano izjavo dobaviteljeva / izvajalca
– Potrdilo Energetike Celje kot sistemskega distributerja in operaterja za toploto in plin
– Račun dobavitelja / izvajalca izvedene naložbe
– Potrdilo o plačilu računa izvedene naložbe
– Fotografijo/e po izvedeni naložbi za izvedeni
ukrep
– Pogodbo o dobavi plina za ukrepa A1 in A2.
10. Končna določila
Predmetni razpis se bo v primeru izčrpanja razpoložljivih proračunskih sredstev pred 1. 6. 2015, zaključil
s sklepom o zaključku razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh Mestne občine Celje (http://moc.celje.si/) in
Energetike Celje (www.energetika-ce.si). Pogosta vprašanja in odgovori nanje v zvezi z javnim razpisom, bodo
objavljena na spletni strani, www.energetika-ce.si.
Vse morebitne nejasnosti glede razlage dokumentacije javnega razpisa so v prisojnosti reševanja strokovne komisije, ki jo za namene razpisa na podlagi
pooblastila župana Mestne občine Celje imenuje direktor Energetike Celje. Za vse morebitne spore, ki jih ni
mogoče rešiti sporazumno, je stvarno pristojno sodišče
v Celju. Za vse morebitne spore, ki jih ni mogoče rešiti
sporazumno, je stvarno pristojno sodišče v Celju.
Vsa morebitna vprašanja in pojasnila v zvezi z razpisom so na voljo pri Energetiki Celje, na tel. 03/425-33-50
in preko elektronske pošte: info@energetika-ce.si.
Mestna občina Celje
Št. 430-00004/2015-1

Ob-1763/15

Občina Moravske Toplice na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma
društvom v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS,
št. 39/06) in določil Odloka o proračunu Občine Moravske
Toplice za leto 2015 (Uradni list RS, št. 19/15) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
na področju turizma društvom
in zvezam turističnih društev v letu 2015
1. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je
sofinanciranje letnih programov na področju turizma dru-
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štvom v Občini Moravske Toplice in zvezam turističnih
društev za leto 2015, z naslednjimi vsebinami:
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine
in druge dediščine kraja,
– akcije na področju urejanju okolja,
– organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah,
– izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva.
2. Pogoji za sodelovanje oziroma prijavo na javni
razpis: za sofinanciranje programov morajo društva izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirana po Zakonu o društvih,
– da imajo sedež v Občini Moravske Toplice in da
delujejo na območju Občine Moravske Toplice,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in uvedeno
članarino,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma.
Po tem javnem razpisu se zagotavljajo tudi sredstva za delovanje zveze turističnih društev, ki povezuje
in usklajuje programe dela turističnih društev z območja
Občine Moravske Toplice ter izvaja projekte s področja
turizma Občine Moravske Toplice, v okviru skupne promocije širšega turističnega območja ali pokrajine, s sedežem zveze izven območja Občine Moravske Toplice,
če na območju Občine Moravske Toplice za to področje
ni registrirane zveze.
3. Višina razpoložljivih sredstev razpisa:
7.200,00 EUR.
4. Merila in kriteriji za sofinanciranje programov na
področju turizma: programi se ocenijo v skladu z merili
in kriteriji, ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk
ovrednotenih programov.
Pri izboru za sofinanciranje programov na področju
turizma društvom in zvezi, komisija upošteva naslednja
merila in kriterije:
1. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma
a) organizacija delavnic ali izobraževalnih predavanj za občane – za vsako delavnico ali
sklop predavanj
b) organizacija drugih aktivnosti za občane – za vsako aktivnost
c) udeležba na seminarju ali delavnici drugih izvajalcev – za vsakega udeleženca
d) organizacija projektov s področja pospeševanja turizma – za vsak projekt
2. akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine in druge dediščine kraja oziroma območja
a) organizacija projektov s področja ohranjanja dediščine kraja oziroma območja – za vsak projekt
b) sodelovanje pri drugih projektih ohranjanja dediščine kraja oziroma območja – za vsak projekt
3. akcije na področju urejanju okolja
a) izvedba čistilnih akcij v kraju – za vsakega udeleženca (največje možno število je 100 točk)
b) olepšanje kraja z zasajanjem rož
c) urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih objektov v kraju – za vsak objekt
4. organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah
a) organizacija s turizmom povezane prireditve – za vsako prireditev
b) sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah v občini – za vsako sodelovanje
c) sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah izven občine – za vsako sodelovanje
5. izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva oziroma zveze
a) pavšal za programske in materialne stroške na leto
b) izdaja biltenov ali drugega informativnega in promocijskega materiala – za vsako izdajo
c) izvedba aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka – za vsako aktivnost

200 točk
100 točk
50 točk
200 točk
200 točk
100 točk
5 točk
100 točk
100 točk
200 točk
100 točk
100 točk
200 točk
400 točk
100 točk
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5. Vsebina vloge: prijave morajo biti podane na prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite
ves čas razpisa v času uradnih ur v vložišču Občine
Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice
in na spletni strani, www.moravske-toplice.si.
6. Rok in način prijave: pisne prijave na originalnih
obrazcih morate poslati najkasneje do 5. maja 2015 na
naslov Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226
Moravske Toplice v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in s pripisom »Javni razpis Turizem 2015 – Ne
odpiraj«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če
je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti,
s priporočeno pošiljko ali 5. 5. 2015 oddana do 15. ure
v vložišču Občine Moravske Toplice.
7. Obravnava vlog: pravočasno prispele in popolne
prijave bodo vrednotene na podlagi meril in kriterijev za
vrednotenje programov na področju turizma društvom
in zvezi društev, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine
Moravske Toplice. Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po končanem razpisu. Z izvajalci programov na področju turizma bo župan Občine Moravske
Toplice sklenil pogodbe o sofinanciranju.
8. Informacije in navodila
Občinska uprava Občine Moravske Toplice v sredo,
dne 15. 4. 2015 ob 15. uri organizira informativno predstavitev javnega razpisa zbiranja predlogov programov
kulturnih društev ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Občina Moravske Toplice z njegovo razpisno dokumentacijo.
Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu
dobijo prijavitelji na Občini Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice.
Kontaktna
oseba:
Majda
Lipič
Prosič,
tel. 02/538-15-12, vsak delovni dan od 8. do 13. ure.
Občina Moravske Toplice
Št. 41011-0004/2015-11

Ob-1764/15

Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 –
UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 5. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini
Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012),
sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto
2015 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2015) in
Lokalnega programa kulture v Občini Prevalje za obdobje 2015-2018 in Letnega izvedbenega načrta kulture
Občine Prevalje za leto 2015, Občina Prevalje objavlja
javni razpis
za izbor projektov ljubiteljske kulture
v Občini Prevalje, ki se bodo
v letu 2015 sofinancirali iz občinskega proračuna
I. Javni razpis: sofinancirajo se ljubiteljski kulturni
projekti v Občini Prevalje za leto 2015.
II. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
III. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izbor projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2015 sofinancirali iz proračuna
Občine Prevalje.
IV. Področja kulturnih projektov, ki so predmet javnega razpisa:
Iz proračuna Občine Prevalje se bodo v letu 2015
sofinancirali projekti ljubiteljske kulture oziroma posamični zaključeni kulturni dogodki ljubiteljskega izvajalca
na posameznem kulturnem področju, ki so namenjeni
širši javnosti in prispevajo k širitvi kulturne zavesti in
ohranjanju kulturne dediščine Občine Prevalje ter izka-
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žejo širši javni interes in jih ni mogoče uvrstiti v redno
dejavnost društva.
Za sofinanciranje kulturnih projektov lahko kandidirajo izvajalci projektov, če izkažejo:
– vsebinsko vezanost projekta na območje Občine
Prevalje,
– da projekt ne more biti predmet programa redne
ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– da za projekt obstaja širši družbeni interes,
– da projekt sodi na področje ljubiteljske kulturne
dejavnosti, kar pomeni, da se projekt smatra kot ljubiteljski, kolikor ocenjena vrednost prostovoljnih ur v celotni
vrednosti projekta znaša 80 % vrednosti projekta,
– da je projekt nekomercialne narave,
– da bo projekt v celoti izveden v tekočem letu,
– da bo projekt izveden v Občini Prevalje,
– da za isti projekt ni vložil vloge že drugi prijavitelj
in
– da zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega
70 % celotne predvidene vrednosti prijavljenega pro
jekta.
Projekti nakupa osnovnih sredstev in opreme
niso predmet sofinanciranja iz občinskega proračuna.
V. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci kulturnih projektov:
a) kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti
registrirano kulturno dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih programov oziroma kulturnih projektov,
– da na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva ter evidenco
o plačani članarini;
b) javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja
s sedežem v Občini Prevalje, katerih ustanoviteljica je
Občina Prevalje, za kulturne programe oziroma projekte, ki presegajo osnovno dejavnost iz ustanovitvenega
akta javnega zavoda in niso financirani na podlagi letne
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo zagotovljene ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za
kakovostno izvedbo projekta.
VI. Merila in kriteriji za vrednotenje projektov
Projekti ljubiteljske kulture, s katerimi posamezni
izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in
ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 5/2012).
Za sofinanciranje iz občinskega proračuna bodo izbrani tisti kulturni projekti predlagateljev, ki bodo v postopku vrednotenja dosegli najmanj 50 % vseh možnih točk.
VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture
Sredstva za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture so zagotovljena v sprejetem proračunu občine za
leto 2015 na postavki 43181629 v višini 15.561 €.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture morajo biti porabljena v letu 2015.
VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture
v Občini Prevalje mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija obsega: prijavne obrazce, merila in kriterije za dodelitev sredstev ter vzorec
pogodbe.

615

Stran

616 /

Št.

23 / 3. 4. 2015

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji
Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak delavnik, od 8. do 12. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani, www.prevalje.si.
IX. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko izvajalci
projektov ljubiteljske kulture dobijo na Občini Prevalje,
pri Mariji Orešnik, na tel. 02/824-61-21, vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
X. Razpisni rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti
najpozneje do 30. 4. 2015 na naslov: Občina Prevalje,
Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom »Prijava na javni razpis – Ne odpiraj!« in z oznako: »Izbor projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje za leto 2015«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je
prispela do naročnika najkasneje na zadnji dan roka za
oddajo prijav, do 10. ure.
Na ovojnici mora biti napisan naziv in naslov izvajalca programa in naslov prejemnika (Občina Prevalje).
XI. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila 4. 5. 2015 ob
9. uri, v sejni sobi Občine Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi
obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci projektov ljubiteljske kulture
bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju projektov
ljubiteljske kulture za leto 2015.
Občina Prevalje
Št. 430-0008/2015-173

Ob-1780/15

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto
2015 (Uradni list RS, št. 21/15) in Statuta Mestne občine Murska Sobota – (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in
49/10) objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
javni razpis
za izbiro mladinskih programov oziroma projektov,
ki jih bo v letu 2015 sofinancirala
Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za
pripravo in izvedbo programov oziroma projektov ter
drugih aktivnosti (v nadaljevanju programi oziroma projekti), ki jih bodo upravičenci – pravne osebe zasebnega
prava, pravne osebe javnega prava, samostojni podjetniki in samostojni kulturni delavci (v nadaljevanju prijavitelji) izvajali v letu 2015 na območju Mestne občine
Murska Sobota na področju mladine.
Predmet javnega razpisa so: programi in projekti
za izvajanje letnega programa na področju dejavnosti
mladih v Mestni občini Murska Sobota.
2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje aktivnosti
na področju delovanja mladih v Mestni občini Murska
Sobota, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na
vzpodbujanje aktivnosti ter angažiranja mladih in mladinskih organizacij v javno in družbeno življenje v Mestni
občini Murska Sobota.
3. Cilj javnega razpisa
Cilj razpisa je podpreti programe oziroma projekte
na področju delovanja mladih v letu 2015 v Mestni občini
Murska Sobota.

4. Upravičenci
Na ta razpis se lahko prijavijo organizacije, ki izvajajo mladinske programe v Mestni občini Murska Sobota.
Predlagatelj mora imeti sedež oziroma stalno prebivališče na območju Mestne občine Murska Sobota in ne
sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do Mestne občine Murska Sobota, če je v preteklih letih prejel
sredstva iz proračuna Mestne občine Murska Sobota.
Prijavitelj mora imeti prav tako poravnane vse davke in
prispevke. Prijavitelj lahko z istim programom kandidira
samo na en javni razpis v MOMS. Pri podaji vloge, je
treba upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB).
Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo
programe oziroma projekte, ki bodo izvajani v letu 2015.
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija, imenovana
s strani župana Mestne občine Murska Sobota. Komisija
bo zavrgla vloge neupravičenih prijaviteljev ter nepopolnih in prepozno oddanih vlog. Mestna občina Murska
Sobota lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi
o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prijavitelji:
– ki so za isti namen 100 % sofinancirana iz drugih
sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna,
– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča
ali dokončno odločbo drugega pristojnega organa začet
sodni ali izvensodni tečajni postopek, postopek prisilne
poravnave ali likvidacije,
– ki imajo neporavnane obveznosti do Mestne občine Murska Sobota.
5. Vloga
Vloga je popolna, če upravičenec v predpisanem
roku za oddajo vloge v javnem razpisu predloži vso
zahtevano razpisno dokumentacijo.
5.1 Obvezne priloge k vlogi
– izpolnjeni razpisni obrazec z vsemi zahtevanimi
podatki in prilogami, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji,
– izjava, da so vsi podatki podani v vlogi na javni
razpis vključno z vsemi prilogami resnični in točni,
– izjava, da so vsi podatki v vlogi razen dispozicije
projekta javni,
– izjava, da so vsi, v razpisnem obrazcu navedeni
podatki točni in da se dovoljuje preverjanje namenske
porabe odobrenih proračunskih sredstev,
– fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna registrirana dejavnost, ki ne sme biti starejša od 90 dni
(samo gospodarske družbe in samostojni podjetniki),
– fotokopija letnega poročila za leto 2014 (zaključnega računa za leto 2014),
– podpisan (parafiran) vzorec pogodbe.
5.2 Dopolnitev vloge
Komisija bo najkasneje v roku 8 dneh od odpiranja
vlog pisno pozvala vse upravičence, katerih vloge niso
bile popolne, da jih dopolnijo. Vsebina dispozicije projekta ni predmet dopolnitve vloge. Nepopolne vloge, ki jih
upravičenci ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo
zavržene. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema
pošte. Upravičenci bodo prejeli obvestilo o dopolnitvi
tudi po faksu oziroma elektronski pošti.
6. Višina sredstev
Sredstva za sofinanciranje mladinskih projektov in
programov so zagotovljena v proračunu Mestne občine
Murska Sobota za leto 2015 v višini do 10.000,00 EUR
na proračunski postavki 18052002 – Sofinanciranje programov za mladino.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Maksimalna višina sofinanciranja je do 70 % vrednosti projekta.
7. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2015.
8. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga v skladu z razpisno dokumentacijo
mora biti dostavljena na naslov: Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, do vključno
do 4. 5. 2015 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti v zapečateni
ovojnici in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka
mora biti zapisano: »Ne odpiraj – vloga na razpis: mladinski programi oziroma projekti 2015«, na zadnji strani
ovitka mora biti navedba prijavitelja: naziv ter poštni
naslov (sedež). Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno,
bodo vrnjene prosilcem. Vloge morajo biti natisnjene,
natipkane ali čitljivo napisane v slovenskem jeziku.
Vloge prijaviteljev, ki so vložene prepozno; vloge,
ki so nepravilno označene; vloge, ki ne ustrezajo vsem
pogojem sodelovanja; vloge, ki niso dopolnjene v določenem roku in vloge, ki niso skladne z namenom razpisa, se zavržejo.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer
v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen dispozicije
projekta, so javni. Vlagatelj vloge zagotavlja, da so vsi
podatki, podani v vlogi na javni razpis vključno z vsemi
prilogami resnični in točni. Oddaja vloge pomeni, da
se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
9. Odpiranje vlog: odpiranje vlog je zaprto za javnost. Komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Mestne
občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota,
dne 6. 5. 2015.
10. Obvestilo o dodelitvi sredstev: vsi vlagatelji
bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine
Murska Sobota (www.murska-sobota.si) in v vložišču
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska
Sobota, vsak delovni dan.
12. Dodatne informacije: dodatne informacije
so na voljo vsak delovni dan med 9. in 10. uro na
tel. 02/525-16-65 – kontaktna oseba Darja Kadiš. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: darja.kadis@murska-sobota.si oziroma po faksu: +386 2/525-16-14.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0009/2015-173
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Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto
2015 (Uradni list RS, št. 21/15) in Statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in 49/10)
objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2,
9000 Murska Sobota
javni razpis
za sofinanciranje dodatne
oziroma razširjene dejavnosti za predšolske
in osnovnošolske otroke
v Mestni občini Murska Sobota za leto 2015
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje dodatne oziroma
razširjene dejavnosti, ki jih izvajajo pravne osebe zaseb-
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nega prava, pravne osebe javnega prava, samostojni
podjetniki, samostojni kulturni delavci, ki po programu
vzgojno-izobraževalnih zavodov izvajajo s predšolsko
in osnovnošolsko populacijo določene programe in so
iz Mestne občine Murska Sobota.
Z razpisom želimo omogočiti kreativno in kvalitetno
preživljanje časa v okviru šole.
V okviru tega razpisa so razpisane teme:
Pod sklop I – samo za osnovne šole in glasbeno
šolo iz Mestne občine Murska Sobota
– udeležba učencev in mentorjev na predmetnih
tekmovanjih iz znanja po učnem načrtu in predmetniku osnovne in glasbene šole – programi za nadarjene
učence,
– udeležba učencev in mentorjev na tekmovanjih
ter organizacija tekmovanj in prireditev s področja interesnih dejavnosti po posameznih področjih,
– program šolske organizacije in skupnosti: Vesela
šola, bralna značka, otroški parlament, taborniki, organizacija tedna otroka, program veselega decembra ...,
– sodelovanje predšolskih in osnovnošolskih otrok
na razpisnih natečajih za delavnice in tabore iz različnih
področij,
– vključevanje učencev in mentorjev v mednarodno
sodelovanje preko razpisnih projektov,
– organizacija in vključevanje šolskih in predšolskih
športnih programov in tekmovanj,
– vključevanje osnovnošolskih otrok v organizirano
vadbo športne rekreacije,
– organizacija taborov,
– revije in tekmovanja glasbenih šol,
– organizacija glasbenih prireditev (koncertov, taborov in delavnic ...),
– sodelovanje z drugimi šolami.
Pod sklop II – Drugi zavodi, društva, klubi, samostojni podjetniki, samostojni kulturni delavci in zveze
ter druge organizacije, ki po programu vzgojno-izobraževalnih zavodov izvajajo s osnovnošolsko populacijo
določene programe:
– izvajanje programa razširjene dejavnosti, krožkov,
delavnic, interesnih dejavnosti, taborov, tekmovanj, ki ne
spadajo v redni program osnovne šole,
– organizacija glasbenih prireditev (koncertov, taborov in delavnic ...),
– sodelovanje z drugimi šolami.
Pod sklop III – za predšolske otroke:
– sodelovanje predšolskih otrok na krožki, interesnih dejavnostih, razpisnih natečajih za delavnice in
tabore iz različnih področij,
– vključevanje predšolske otroke in mentorjev
v mednarodno sodelovanje preko razpisnih projektov,
– organizacija in vključevanje predšolskih športnih
programov in tekmovanj,
– vključevanje predšolskih otrok v organizirano vadbo športne rekreacije,
– organizacija taborov.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Osnovni pogoji, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
– Osnovne šole in Glasbena šola in Vrtec, katerih
ustanoviteljica je v skladu z Odloki o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestna občina Murska Sobota;
– Drugi zavodi, društva, klubi, samostojni podjetniki,
samostojni kulturni delavci in zveze ter druge organizacije, ki po programu vzgojno-izobraževalnih zavodov
izvajajo s predšolsko in osnovnošolsko populacijo določene programe in so iz Mestne občine Murska Sobota,
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ter niso sofinancirani iz drugih proračunskih postavk
proračuna Mestne občine Murska Sobota. Izvajalci teh
programov si morajo k vlogi pridobiti vsaj eno soglasje
ravnateljev osnovnih šol.
3. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za
kandidiranje na javnem razpisu:
– vsebina vloge je v skladu s razpisanimi temami
v predmetu razpisa,
– dopolnilne dejavnosti morajo biti izvedene do
15. 12. 2015,
– vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo
na en javni razpis v Mestni občini Murska Sobota,
– fotokopija letnega poročila za leto 2014 (zaključni
račun),
– vloga mora biti v skladu z Zakonom o integriteti in
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 46/11-UPB2).
4. Merila za izbor vlog
– ustreznost vsebine,
– ustreznost finančne konstrukcije.
5. Okvirna višina sredstev
Orientacijska vrednost razpisa za dodatno oziroma
razširjeno dejavnost znaša do:
Sklop I) 23.000,00 EUR
Sklop II) 5.000,00 EUR
Sklop III) 13.500,00 EUR
6. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2015 morajo biti porabljena do 15. 12. 2015.
7. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo popolne vloge oddati na naslov:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota do vključno 4. 5. 2015 oziroma najpozneje
ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Na
hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Na prednji levi strani ovitka mora biti zapisano: »
Ne odpiraj – vloga: Dodatna oziroma razširjena dejavnost za predšolske in osnovnošolske otroke v Mestni
občini Murska sobota za leto 2015 – Sklop I, ali Dodatna
oziroma razširjena dejavnost za predšolske in osnovnošolske otroke v Mestni občini Murska sobota za leto
2015 – Sklop II, ali Dodatna oziroma razširjena dejavnost
za predšolske in osnovnošolske otroke v Mestni občini
Murska sobota za leto 2015 – Sklop III
8. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog je zaprto za javnost. Komisija bo
vloge odpirala v sejni sobi Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, dne 7. 5. 2015.
V primeru nepopolnih izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelja pisno pozvala, da jih dopolni. Rok za
dopolnitev vloge je 8 dni od prejema pošte.
9. Odločanje in obveščanje o izidu razpisa
Vsi vlagatelji bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi
obveščeni o izidu javnega razpisa. Zavržene in zavrnjene
bodo vse vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen
v 7. točki tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije,
– vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev,
– vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne
dokumentacije,
– vloge, ki jih bo strokovna komisija na podlagi meril
za ocenjevanje ocenila kot neustrezna.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev v roku
osem dni od prejema sklepa. Pritožba se vloži na na-
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slov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska sobota.
Vloži se pisno ali da ustno na zapisnik pri organu, ki
je sklep izdal. Če se pošlje po pošti priporočeno, se na
dan oddaje na pošto ne šteje za dan izročitve naslovniku. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Prepozno
vložena pritožba se zavrže.
10. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine
Murska Sobota (www.murska-sobota.si) in v vložišču
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, vsak delovni dan.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije vlagatelji dobijo po telefonu vsak dan od 8. do 12. ure oziroma
po e-pošti, in sicer pri Darji Kadiš, tel. 02/525-16-65,
e-pošta: darja.kadis@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0010/2014-3

Ob-1782/15

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto
2015 (Uradni list RS, št. 21/15) in Statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in 49/10)
objavlja Mestna občina Murska sobota (v nadaljevanju:
MOMS), Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
javni razpis
za sofinanciranje programov za področje tehnične
kulture ter uvajanja mladih v znanost v MOMS
v letu 2015:
I) področje tehnične kulture
II) uvajanje mladih v znanost
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov za
področje tehnične kulture ter uvajanja mladih v znanost
v MOMS v letu 2015, ki jih izvajajo pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe javnega prava, samostojni
podjetniki. Organizacije (v nadaljevanju upravičenci), ki
izvajajo programe s področja tehnične kulture ter uvajanja mladih v znanost za populacijo na območju MOMS.
Z razpisom želimo spodbujati aktivnosti na področju
tehnične kulture ter uvajanja mladih v znanost.
V okviru tega razpisa so razpisane teme:
– Pod sklop I) programi in projekti za izvajanje letnega programa tehnične kulture v MOMS
– Pod sklop II) programi in projekti za izvajanje
letnega programa uvajanja mladih v znanost v MOMS
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Osnovni pogoji, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu.
– pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe
javnega prava, samostojni podjetniki, ki izvajajo programe s področja tehnične kulture ter uvajanja mladih
v znanost.
3. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za kandidiranje na javnem razpisu:
– vsebina vloge je v skladu s razpisanimi temami
v predmetu razpisa,
– prednost imajo javno vzgojno izobraževalni zavodi, katere ustanovitelj je MOMS,
– dopolnilne dejavnosti morajo biti izvedene do
30. 10. 2015,
– fotokopija letnega poročila za leto 2014 (zaključni
račun),
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– vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo
samo na en javni razpis v MOMS,
– vloga mora biti v skladu z Zakonom o integriteti
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 –
UPB2).
4. Merila za izbor vlog:
– ustreznost vsebine,
– ustreznost finančne konstrukcije.
5. Okvirna višina sredstev
Orientacijska vrednost razpisa znaša do:
Pod sklop I) 4.500,00 €
Pod sklop II) 1.440,00 €.
6. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2015 morajo biti porabljena do 30. 10. 2015.
7. Rok za predložitev vlog in način predložitve:
vlagatelji morajo popolne vloge oddati na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska
Sobota do vključno 4. 5. 2015 oziroma najpozneje ta
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Na prednji levi strani ovitka mora biti zapisano: » Ne
odpiraj – vloga: področje tehnične kulture oziroma sklop
I« ali »Ne odpiraj- vloga: področje uvajanja mladih v znanost oziroma sklop II«.
8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog je zaprto
za javnost. Komisija za odpiranje vlog bo vloge odpirala
v sejni sobi MOMS, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota,
dne 8. 5. 2015. V primeru nepopolnih izpolnjenih vlog
s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelja pisno pozvala, da jih dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od
prejema pošte.
9. Odločanje in obveščanje o izidu razpisa
O vlogah odloči s sklepom na podlagi predloga
strokovne komisije župan najkasneje v roku 60 dni po
zaključku odpiranja razpisa.
Zavržene in zavrnjene bodo vse vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije,
– vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev,
– vloge, ki jih bo strokovna komisija na podlagi meril
za ocenjevanje ocenila kot neustrezna.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev v roku
osem dni od prejema sklepa. Pritožba se vloži na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska sobota.
Vloži se pisno ali da ustno na zapisnik pri organu, ki
je sklep izdal. Če se pošlje po pošti priporočeno, se na
dan oddaje na pošto ne šteje za dan izročitve naslovniku. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Prepozno
vložena pritožba se zavrže.
10. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh MOMS (www.murska-sobota.si) in v vložišču MOMS, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota, vsak delovni dan.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije vlagatelji dobijo po telefonu vsak dan od 8. do 12. ure oziroma
po e-pošti, in sicer pri Darji Kadiš, tel. 02/525-16-65,
e-pošta: darja.kadis@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0014/2015-2
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56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), v skladu s Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah
(Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) ter na podlagi Odloka
o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2015
(Uradni list RS, št. 21/15) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja
javni razpis
za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2015
sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet javnega razpisa in razpisna področja
Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za
pripravo in izvedbo projektov, ki jih bodo upravičenci –
pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe javnega
prava, samostojni podjetniki, avtorji, avtorske skupine
in samostojni kulturni delavci (v nadaljevanju prijavitelji)
izvajali v letu 2015 na področju kulture in sicer predvsem
na območju Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju MOMS).
Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na
naslednjih področjih:
– uprizoritvene umetnosti,
– glasbene umetnosti,
– vizualne umetnosti,
– knjiga in založništvo,
– na drugih področjih (iz 4. člena ZUJIK).
2. Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je spodbujanje aktivnosti na področju kulture v MOMS, katerih realizacija bo imela ugodne
učinke na vzpodbujanje razvoja kulture v MOMS. Cilj
razpisa je podpreti projekte na področju kulture v letu
2015, ki se bodo prednostno izvajali v MOMS in so
usmerjeni v razvoj in dostopnost kulture v MOMS.
3. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo vsi pravni subjekti, ki so
registrirani za opravljanje dejavnosti s področja kulture
ali drugih dejavnosti, občinska društva in zveze, avtorji
in avtorske skupine ter samostojni kulturni delavci. Prijavitelj mora imeti sedež oziroma stalno prebivališče na
območju MOMS in ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do MOMS, če je v preteklih letih prejel
sredstva iz proračuna MOMS. Prijavitelj mora imeti prav
tako poravnane vse davke in prispevke.
Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 69/11 – UPB2).
Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo
projekte, ki bodo izvajani v letu 2015. Če prijavitelj pripravi dva ali več projektov, jih mora oddati ločeno.
4. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prijavitelji:
– ki so za isti namen 100 % sofinancirana iz drugih
sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna,
– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča
ali dokončno odločbo drugega pristojnega organa začet
sodni ali izvensodni stečajni postopek, postopek prisilne
poravnave ali likvidacije,
– ki imajo neporavnane obveznosti do Mestne občine Murska Sobota,
– za katere velja omejitev poslovanja po Zakonu
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 69/11 – UPB2).
5. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa je 17.500,00 EUR. Sredstva
so predvidena v proračunu MOMS na proračunski postavki 18033003 Sofinanciranje projektov kulturnih dru-
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štev in ustanov, konto 4120-00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam in 4133-02 Tekoči
transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve.
Maksimalna višina sofinanciranja je do 70 % vrednosti projekta.
6. Kriteriji za izbiro projektov
6. 1 Splošni kriteriji za izbiro projektov
– vsebina, obseg, usklajenost in pomen projekta za
kulturni razvoj v MOMS,
– kakovost in učinkovitost projekta,
– celovitost, realnost in gospodarnost projekta,
– nekomercialen značaj projekta,
– dolgoročni pomen projekta,
– reference predlagatelja in posameznikov, ki so
udeleženi v izvedbi, za kakovostno izvedbo projekta,
– realno ovrednoten in uravnotežen projekt,
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi.
6.2 Prednostni razpisni kriteriji
Na razpisnih področjih bodo prednostno obravnavani projekti, ki poleg splošnih kriterijev izpolnjujejo
tudi prednostne kriterije. Prednostni razpisni kriteriji so
sestavni del razpisne dokumentacije.
6.3. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire
ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Način ocenjevanja: splošni in prednostni razpisni
kriteriji za posamezna razpisna področja so ovrednoteni
s točkami in dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani
bodo tisti projekti, ki jih bo MOMS na predlog strokovne komisije uvrstila na seznam odobrenih projektov za
leto 2015. Najvišje število prejetih točk za posamezen
projekt je 100 točk.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v proračunskem letu
2015. Skrajni rok za predložitev zahtevkov in poročil je
30. 10. 2015.
8. Razpisni rok
Razpis je odprt od 3. 4. 2015 do 4. 5. 2015.
9. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in
mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko
ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota v zaprti kuverti
s pripisom: »Ne odpiraj – Vloga: kulturni projekt 2015«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne
bodo upoštevane. Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Dopolnitev vloge
Vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem
roku na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot
priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji
strani: »Ne odpiraj – Dopolnilna vloga: kulturni projekt
2015« z obvezno navedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge
5. maja 2015. V primeru nepopolno izpolnjene vloge
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec
v roku 5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do
določenega roka dopolni vlogo. V primeru, da prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga
s sklepom zavržena. Strokovna presoja pravočasnih in
popolnih vlog, ki so jih podale upravičene osebe, bo potekala po poteku razpisnega roka. Na podlagi predloga
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strokovne komisije bodo prijavitelji najkasneje v roku
dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obveščeni
o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe
in dodelitvi sredstev.
11. Razpisna dokumentacija
Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo
ali le pogledajo vanjo na vložišču Mestne občine Murska
Sobota, Kardoševa 2, vsak delavnik od 8. do 14.30, ob
sredah od 8. do 15.30 in ob petkih od 8. do 13.30 ali na
spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota, www.
murska-sobota.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko
zainteresirani dobijo osebno ali po telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro na Oddelku za gospodarske in
negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska Sobota, tel. 02/525-16-62 (Darja Potočnik) ali na naslovu:
darja.potocnik@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0015/2015-2
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Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07,
56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), v skladu s Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah
(Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) ter na podlagi Odloka
o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2015
(Uradni list RS, št. 21/15) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja
javni razpis
za izbiro kulturnih programov, ki jih bo v letu 2015
sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov (v nadaljevanju:
programov) v Mestni občini Murska Sobota (v nadaljevanju: MOMS), ki jih bodo izvajalci programov realizirali
v letu 2015.
2. Razpisna področja in cilji razpisa:
Razpis se nanaša na sofinanciranje programov
v letu 2015 na naslednjih področjih:
– glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna),
– gledališka in lutkovna dejavnost,
– plesna dejavnost,
– fotografska, filmska in video dejavnost,
– likovna dejavnost,
– literarna dejavnost,
– večzvrstna dejavnost.
Cilj razpisa je podpreti programe delovanja društev
na področju kulture v letu 2015. MOMS bo sofinancirala
stroške priprave in izvedbe programov kulturnih društev,
ki jih bodo izvajalci v celoti izvedli v letu 2015 na območju MOMS. Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje
projektov in prireditev kulturnih izvajalcev.
MOMS bo programe na vseh razpisnih področjih
podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
– podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim društvom, ki delujejo na območju MOMS;
– podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za promocijo Murske Sobote v tujini in splošen
kulturni razvoj MOMS;
– povečanje dostopnosti programov in projektov
občinstvu na območju MOMS;
– povečanje raznolikosti kulturnih programov na
območju MOMS.
Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna
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društva raznovrstnih dejavnosti na območju MOMS.
Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug
razpis MOMS oziroma imajo drugače zagotovljena proračunska sredstva, do sredstev po tem razpisu niso
upravičene.
3. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa je 8.750,00 EUR. Sredstva
so predvidena v proračunu MOMS za leto 2015 na proračunski postavki 18033002 Sofinanciranje delovanja
kulturnih društev, konto 4120-00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam.
4. Vloga
Vloga je popolna, če prijavitelj v predpisanem roku
za oddajo vloge v javnem razpisu predloži vso zahtevano razpisno dokumentacijo.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 69/11 – UPB2).
Izvajalec mora zadostiti naslednjim pogojem na
javnem razpisu:
– je registriran za opravljanje kulturno-umetniških
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin;
– ima sedež v MOMS;
– opravlja dejavnost na neprofitni osnovi;
– ima potrjen program s strani izvršnega organa
društva;
– deluje na področju kulture najmanj eno leto;
– zanj ne veljajo omejitve poslovanja po Zakonu
o integriteti in preprečevanju korupcije.
Na javni razpis se lahko prijavijo društva oziroma
posamezne sekcije ali skupine v okviru društva.
6. Uporaba kriterijev in ocenjevanje vlog za izbor
kulturnih programov
Popolne vloge bo na osnovi splošnih in prednostnih kriterijev razpisa obravnavala strokovna komisija.
Izbrani bodo tisti programi predlagateljev, ki bodo v postopku ocenjevanja na podlagi splošnih in prednostnih
razpisnih kriterijev prejeli največ točk. Način razvrščanja programov in podrobnejša merila za ocenjevanje
glede na višino doseženih točk so sestavni del prijavnih obrazcev za posamezna razpisna področja. Višina
odobrenih sredstev za program je odvisna od skupne
višine prejetih točk za posamezen program pri čemer
med izbranimi programi predlagateljev ni primerljivosti
glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino
prejetih točk.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v proračunskem letu 2015.
8. Rok razpisa
Razpis je odprt od 3. 4. 2015 do 4. 5. 2015.
9. Način pošiljanja in vsebina razpisa
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in
mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno
pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – Vloga: kulturni
programi 2015«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne
bodo upoštevane. Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Dopolnitev vloge
Vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem
roku na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot
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priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji
strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: kulturni programi
2015« z obvezno navedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Komisija za odpiranje vlog bo začela vloge odpirati
5. maja 2015. V primeru nepopolno izpolnjene vloge
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec
v roku 5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do
določenega roka dopolni vlogo. V primeru, da prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga
s sklepom zavržena. Strokovna presoja pravočasnih in
popolnih vlog, ki so jih podale upravičene osebe, bo potekala po poteku razpisnega roka. Na podlagi predloga
strokovne komisije bodo prijavitelji najkasneje v roku
dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obveščeni
o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe
in dodelitvi sredstev.
11. Razpisna dokumentacija
Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo
ali le pogledajo vanjo na vložišču Mestne občine Murska
Sobota, Kardoševa 2, vsak delavnik od 8. do 14.30, ob
sredah od 8. do 15.30 in ob petkih od 8. do 13.30 ali na
spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota, www.
murska-sobota.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko
zainteresirani dobijo osebno ali po telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro na Oddelku za gospodarske in
negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska Sobota, tel. 02/525-16-62 (Darja Potočnik) ali na naslovu:
darja.potocnik@murska-sobota.si
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0013/2015-2
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Mestna občina Murska Sobota objavlja na podlagi
10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98,
97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13),
Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za
leto 2015 (Uradni list RS, št. 21/15), Statuta Mestne
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB
in 49/10), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa
športa v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS,
št. 22/09) in Letnega programa športa v Mestni občini
Murska Sobota za leto 2015,
javni razpis
za sofinanciranje letnega programa športa
v Mestni občini Murska Sobota za leto 2015
I. Javni razpis: sofinancira se letni program športa
v Mestni občini Murska Sobota za leto 2015.
II. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2,
9000 Murska Sobota.
III. Predmet, pogoji in merila javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za
sofinanciranje naslednjih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami in študentska dejavnost,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
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– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– delovanje športnih društev in Športne zveze,
– športne prireditve,
– športni objekti,
– informacijski sistem na področju športa,
– priznanja športnikom in športnim delavcem.
Pogoji sofinanciranja:
Pravico do pridobivanja sredstev za sofinanciranje
izvajanja letnega programa imajo tisti izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v mestni občini in izvajajo svojo dejavnost večinoma na njenem območju,
– so registrirani kot pravni subjekti za opravljanje
dejavnosti v športu,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov,
prijavljenih na javni razpis,
– če so izvajalci športna društva, morajo imeti urejeno evidenco članstva in evidenco udeležencev programa,
– izvajalci kolektivnih športov igrajo domače tekme
na območju Mestne občine Murska Sobota,
– izpolnjujejo druge pogoje, določene s Pravilnikom
o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini
Murska Sobota,
– vloga mora biti v skladu z Zakonom o integriteti
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11UPB2).
Izvajalci programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna
društva s sedežem v Mestni občini Murska Sobota,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge
organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– vrtci in šole.
Športna društva in njihova združenja imajo pod
enakimi pogoji prednost pri pridobivanju sredstev za
sofinanciranje izvajanja letnega programa.
Merila za sofinanciranje programov: izbrani programi bodo sofinancirani iz proračunskih sredstev za
šport za leto 2015 na osnovi Pravilnika o sofinanciranju
programa športa v Mestni občini Murska Sobota. Merila
so sestavni del pravilnika.
IV. Višina razpisanih sredstev: višina razpisanih
sredstev je: 200.000,00 €.
1. Letni program športa
Sofinancirajo se naslednje vsebine programov:
1. interesna športna vzgoja otrok, mladine in
športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
2. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport,
3. kakovostni šport,
4. vrhunski šport,
5. športna rekreacija in šport starejših,
6. šport invalidov,
7. razvojne dejavnosti v športu: založništvo, izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, informacijska baza podatkov, priznanja športnim delavcem
8. organiziranost v športu: delovanje Športne
zveze, društev in klubov, športne prireditve.
Sofinancirajo se naslednje razvojne in strokovne
naloge:
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– delovanje športnih društev na področju športne
rekreacije,
– športne prireditve,
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– informacijski sistem na področju športa,
– priznanja športnikom in športnim delavcem.
Sredstva za ta namen so predvidena v proračunu
Mestne občine Murska Sobota na postavki: 18051013
Letni program športa v višini 200.000,00 €.
Dodeljena sredstva za izvajanje letnega programa
športa morajo biti porabljena v letu 2015.
V. Vsebina vloge in dodatne informacije
Vloga za sofinanciranje letnega programa športa
v Mestni občini Murska Sobota mora biti izdelana izključno preko spletne aplikacije, www.lps-ms.si. Kopijo podpisane in ožigosane vloge skupaj z vzorcem podpisane
pogodbe s strani zakonitega zastopnika društva, predlagatelji oddajo v skladu z navodili iz VI. poglavja: Rok in
način prijave. Kontaktna oseba za dodatne informacije
je Goran Gutalj (ZKTŠ Murska Sobota, Mladinska 3,
9000 Murska Sobota, gsm: 031/792-969; e-naslov: goran.gutalj@sz-ms.si.
VI. Rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo kopijo vloge podpisane in ožigosane, s spletne aplikacije skupaj z vzorcem pogodbe
oddati na vložišču mestne uprave Mestne občine Murska Sobota ali poslati po pošti kot priporočeno pošiljko
najpozneje do 17. 4. 2015 na naslov: Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v vložišču Mestne občine
Murska Sobota.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov prosilca (polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Mestna občina Murska Sobota), pripis »Javni razpis za letni program športa v Mestni
občini Murska Sobota za leto 2015 – Ne odpiraj!«.
VII. Postopek obravnavanja vlog
Komisija za odpiranje vlog bo od dne 20. 4. 2015
odpirala pravočasno prispele vloge in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ne bo javno.
Vloge, ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo,
bodo zavržene.
Prijavitelji, ki bodo vložili nepopolne vloge bodo
v 8 dneh pozvani, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev
vlog je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo
dopolnili v predpisanem roku, bo komisija izločila.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi
obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci
projektov oziroma programov bo župan sklenil pogodbe
o sofinanciranju.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0016/2015-4
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Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2,
9000 Murska Sobota, na podlagi 106.i člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 –
ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 104/12 – ZIPRS1314,
46/13 – ZIPRS1314-A, 82/13 – ZIPRS1314-C, 101/13,
101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 95/14 –
ZIPRS1415-C, 14/15 – ZIPRS1415-D), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 114/07, 99/09
in 3/13), Odloka o proračunu Mestne občine Murska
Sobota za leto 2015 (Uradni list, RS št. 21/15) in 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10),
objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za sofinanciranje pospeševanja društvene
dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota
v letu 2015 na področju kmetijstva
in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi
I. Predmet javnega razpisa: pospeševanje društvene dejavnosti.
II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih
sredstev znaša 1.500 EUR.
III. Upravičenci: društva in njihove zveze s področja
kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi, ki
imajo sedež na območju Mestne občine Murska Sobota.
IV. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
– registracija pravne osebe v skladu s predpisi, ki
urejajo društva;
– delovanje na področju kmetijstva in s kmetijstvom
povezanimi dejavnostmi;
– realno izvedljiv program dela za leto 2015;
– pisni zahtevek z utemeljitvijo zahteve (obrazca 1
in 2) in zahtevane priloge, navedene v razpisni dokumentaciji.
Pri podaji vloge, je treba upoštevati določbe Zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 45/10, s spremembami).
V. Osnovna merila
– pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in
pospeševanje kmetijstva,
– aktivnost delovanja društva oziroma zveze,
– zagotavljanje čim širše predstavitve kmetijskim
uporabnikom in javnosti,
– aktivno članstvo, s poudarkom na članstvu iz Mestne občine Murska Sobota,
– povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami,
– vsebina, kvaliteta in realnost predloženega programa.
VI. Upravičeni stroški: upravičeni stroški povezani
z delovanjem društva oziroma zveze.
VII. Višina sofinanciranja
Do 50 % izkazanih in priznanih upravičenih stroškov, vendar največ do dogovorjene pogodbene vrednosti. Priznavajo se računi, zahtevki za izplačilo in dokazila
o plačilu, izstavljeni od vključno 1. 1. 2015. Dodeljena
sredstva se morajo porabiti v letu 2015.
VIII. Vsebina vloge
Vlagatelj mora vložiti izpolnjena predpisana obrazca in priložiti zahtevane priloge, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je od začetka javnega
razpisa na voljo med uradnimi urami na Mestni občini
Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, soba št. 8 (Silvija Kouter) in na spletni strani, www.
murska-sobota.si, rubrika Razpisi/kmetijstvo.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom se dobijo
na Mestni občini Murska Sobota, Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti, Kardoševa ulica 2,
9000 Murska Sobota, ali na tel. 02/525-16-63, kontaktna
oseba je Silvija Kouter.
IX. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vloge je 5. 5. 2015 do 12. ure.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2,
9000 Murska Sobota, oziroma se vloži neposredno
v sprejemni pisarni mestne občine. Predložena vloga
mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti
na hrbtni strani opremljen z nazivom in naslovom vlagatelja, in na sprednji strani označen z oznako »Ne
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odpiraj – Vloga« s pripisom »Pospeševanje društvene
dejavnosti – Kmetijstvo«.
X. Obravnava vlog
Odpiranje vlog vodi komisija in bo 5. 5. 2015 ob
12.30.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog
opravi strokovni pregled vlog ter jih oceni na podlagi
pogojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu
oziroma v razpisni dokumentaciji. Na podlagi ocene
vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih
sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev odloči
župan s sklepom.
O odločitvi bo vlagatelj obveščen v roku petnajst dni
po odločitvi in prejemnik pozvan k podpisu pogodbe. Če
se v roku osem dni od prejema poziva nanj ne odzove,
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena
pa zavrne. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku
osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni.
Rok dopolnitve je sedem dni od dneva prejema poziva
za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za
preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev na
naslov Mestne občine Murska Sobota v roku osem dni
od prejema sklepa. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Prepozno vložena pritožba se zavrže.
XI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev, in sicer:
– če so bila sredstva nenamensko uporabljena,
– če se ugotovi, da je prejemnik za pridobitev sredstev navajal neresnične podatke.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-1797/15
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopku za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto
2015 (Uradni list RS, št. 21/15) in Statuta Mestne občine Murska Sobota – (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in
49/10) objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
javni razpis
za sofinanciranje programov v letu 2015
na področjih:
A) Socialnega varstva ter
B) Zdravstvenega varstva
I. Predmet razpisa so: programi nevladnih in /ali neprofitnih organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju
socialnega in zdravstvenega varstva.
Predmet javnega razpisa so:
Pod A)
1. programi humanitarnih društev in organizacij,
ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega
varstva,
2. programi za aktivno preživljanje prostega časa
otrok in mladostnikov ter invalidnih otrok med poletnimi
počitnicami,
3. organiziranje prostovoljnega dela z mladimi in
preventivni programi za delo z mladimi,
4. programi za pospeševanje socialne vključenosti posameznih družbenih in starostnih skupin zaradi
revščine,
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5. programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj,
6. programi vključevanje socialne izključenosti invalidnih oseb,
7. programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo
ter programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju,
8. programi za zmanjševanja nasilja nad ženskami
in otroki,
9. programi svetovanja preko telefona otrokom in
mladostnikom, ženskam in drugim osebam v osebnih
stiskah,
10. programi pomoči urejanja in reševanja socialnih
stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih
drog ter drugih oblik zasvojenosti,
11. programi medgeneracijskih in drugih skupin za
samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju
skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starejših
in vzpodbujajo širjenje prostovoljnega dela starih samih
ter prostovoljnega dela za stare.
Pod B)
1. programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,
2. programi za zdravstveno rehabilitacijo invalidnih
otrok med poletnimi počitnicami,
3. programi za promocijo zdravja v Mestni občini
Murska Sobota,
4. programi za vzgojo otrok in mladostnikov za
zdrav način življenja,
5. programi za promocijo posameznih zdravstvenih projektov za izboljšanje zdravja občanov in izdaja
manjših propagandnih gradiv za potrebe posameznih
programov,
6. programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih
zdravstvenih storitev.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na
javni razpis:
Na ta razpis se lahko prijavijo vsi, ki prijavijo program, ki je predmet razpisa za A ali B področje. Na razpis se lahko prijavijo:
– javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih programov,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale
socialne stiske in težave občanov MO Murska Sobota,
ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom ali verske
skupnosti,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in
profitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali
socialne in zdravstvene potrebe svojih članov,
– invalidske in humanitarne organizacije kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in
drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo
posebne socialne in zdravstvene programe in storitve,
utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih
funkcijskih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druga društva in zavodi, ki izvajajo občinske programe na področju sociale in zdravstva ali občinske
programe izboljšanje kvalitete življenja za občane MO
Murska Sobota,
– vloga mora biti dana v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11
– UPB2).
Izvajanje programov se mora nanašati na območje
MO Murska Sobota oziroma njene občane.
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III. Orientacijska vrednost razpisa:
Orientacijska vrednost razpisa za obe področji za
leto 2015 je 42.000,00 EUR, in sicer:
– za področje A 30.000,00 EUR
– za področje B 12.000,00 EUR.
IV. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2015
morajo biti porabljena v letu 2015.
V. Merila za izbor programov:
a. Kvaliteta in realnost predloženega programa
1. program ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov/članstva oziroma so v interesu MO Murska Sobota,
2. potencialni uporabniki programa so jasno opredeljeni,
3. metoda dela, strokovna ravnanja in druge aktivnosti v programu zagotavljajo doseganje ciljev,
4. število ur vključenosti posameznega uporabnika
v program v določenem časovnem obdobju omogoča
doseganje zastavljenih ciljev programa,
5. program ima ustrezno kadrovsko zasedbo (število izvajalcev, usposobljenost izvajalcev in njihove reference …)
6. program ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja ciljev,
7. reference ponudnika (program je bil že izveden
in evalviran).
b. Sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu
1. program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov,
2. uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa,
3. uporabniki programa so ustrezno seznanjeni
s pravicami in postopki pritožbe v programu,
4. izvajalci programa so tudi prostovoljci.
c. Finančna konstrukcija programa
1. program ima pregledno in jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni vsi /in samo/ stroški programa, razviden je namen
odhodkov, ki so v skladu z načrtovanimi dejavnostmi
v programa),
2. višina urnih postavk se giblje v okvirih urnih postavk na področju socialnega varstva,
3. stroški programa glede na število uporabnikov
niso bistveno višji od stroškov v istovetnih programih,
razen v primerih, ko je odstopanje utemeljeno glede na
cilje in druge specifičnosti programa.
VI. Merila za dodelitev sredstev:
1. Programi lahko prejemajo sredstva v višini 80 %
vseh predvidenih odhodkov programa.
2. Sofinancirani bodo stroški izvajanja programa/projekta – stroški dela redno in honorarno zaposlenih ter materialni stroški, povezani z izvajanjem programa, kamor sodijo tudi stroški plačil oblik dela izven
zaposlitve, stroški dodatnega usposabljanja in stroški
supervizije za strokovne delavce.
3. Pri določanju višine sredstev za stroške dela
bodo upoštevani veljavni predpisi oziroma cena stroškov
dela za posamezna področja.
4. Investicije ne bodo financirane.
5. Po proučitvi prijav bo določen obseg sredstev za
stroške dela zaposlenih v programu, ki jih bo sofinancirala. Pri tem bo upoštevano predvsem nujno število zaposlenih na število uporabnikov v istovetnih programih
ter specifičnost prijavljenega programa.
6. Materialni stroški programa se bodo krili tako, da
bo po proučitvi prijav na razpis ter zaključnih računov in
poročil o delovanju programa v preteklem letu ocenjen
nujen obseg materialnih stroškov programa. Pri odme-
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ri višine sredstev bo upoštevana nujnost posameznega stroška za izvajanje programa ter primerjava višine
stroškov na uporabnika med posameznimi istovetnimi
programi.
Pri pregledu finančne konstrukcije programa se ne
bodo iz predvidenih odhodkov upoštevali tisti odhodki,
ki jih MO Murska Sobota v skladu s svojo usmeritvijo
in predpisi ne more sofinancirati. Preostali odhodki programa bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede
na njihov pomen za izvajanje programa. S pregledom
finančne konstrukcije, ob upoštevanju predvidenih strokovnih ravnanj in drugih aktivnosti, s katerimi program
dosega zastavljene cilje, bo na osnovi meril določena
višina sredstev, ki jih bo MO Murska Sobota zagotovila
za izvedbo programa. Na osnovi odmerjenega obsega
sredstev bo izvajalec programa s pogodbo pooblaščen
in zadolžen za čimbolj racionalno uporabo sredstev
in to na način, ki bo omogočal izvedbo pripravljenega
programa.
VII. Način sofinanciranja programov:
Župan bo sprejel sklep o izbiri projektov in načinu
njihovega sofinanciranja za leto 2015. Na podlagi sklepa bo sklenjena pogodba o sofinanciranju programov
za leto 2015:
a. izvajalcem programov, katerih programi bodo
prejeli največ 3.500,00 EUR bodo sredstva nakazana
enkrat letno in sicer v mesecu avgustu 2015, po izstavitvi zahtevka za nakazilo sredstev.
b. izvajalcem programov, katerih programi bodo
prejeli več kot 3.500,00 EUR bodo sredstva nakazovana
mesečno po dvanajstinkah odobrenega programa, po izstavitvi zahtevka s strani izvajalca programa za nakazilo
za posamezni mesec v letu 2015.
VIII. Obvezna oblika in vsebina ponudbe:
1. Ponudniki morajo ponudbo oddati na obrazcu
2015 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva – področje A« ali »Prijava na
javni razpis za sofinanciranje programov zdravstvenega
varstva – področje B.«
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
(Obrazec 2015, vzorec pogodbe) na vložišču Mestne
občine Murska Sobota, Kardoševa 2, pritličje, vsak delavnik od 9. do 12. ure pri Manueli Hochstetter ali na
spletni strani Mestne občine Murska Sobota, www.murska-sobota.si Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delavnik med
9. in 12. uro na Oddelku za gospodarske in negospodarske dejavnosti, tel. 02/525-16-64 – mag. Rofina Bernjak.
2. Popolna ponudba vsebuje:
– izpolnjena prijava na razpis, obrazec 2015, z vsemi zahtevanimi podatki,
– odločba oziroma sklep o registraciji (od upravne
enote za društva oziroma od sodišča za ustanove in
zavode), ki so registrirani za opravljanje socialno varstvenih dejavnosti ali zdravstvene dejavnosti. Namesto
odločbe ali sklepa o registraciji se lahko predloži odločba o statusu društva, ki deluje v javnem interesu na
področju socialnega ali zdravstvenega varstva.
– zaključni račun za leto 2014.
3. Pisne ponudbe z zahtevanimi podatki je potrebno poslati v zaprtih ovojnicah na naslov: Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota,
ovojnice pa morajo biti v zgornjem, levem kotu jasno
označene z oznako: »Ponudba – Ne odpiraj!« Javni
razpis za sofinaciranje programov socialnega varstva
za leto 2014 za področje A ali javni razpis za sofinanciranje programov zdravstvenega varstva za leto 2014
za področje B; odvisno od tega, za katero področje se
prijavljate.
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Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov prijavitelja.
4. Rok za oddajo ponudb je 4. maja 2015.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je
zadnji dan roka za oddajo do l3. ure oddana na vložišču
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2 – pritličje
ali če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
5. Nepravočasno ali nepravilno označene ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora biti
na hrbtni strani vsake pošiljke označen pošiljatelj. Iz
nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse
ponudbe, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu.
Program je potrebno, skupaj z zahtevano dokumentacijo, predložiti v kuverti, označeni na način, predpisan
v točki 3/VIII. Ponudbe z več programi so lahko oddane
v eni kuverti.
6. Komisija bo z odpiranjem prispelih ponudb pričela dne 7. maja 2015
7. Odpiranje bo na Mestni občini Murska Sobota in
ne bo javno.
8. Ponudniki bodo o izboru programov, ki jih bo
sofinancirala Mestna občina Murska Sobota obveščeni
v roku 45 dni od dneva, ko bo končano odpiranje ponudb.
9. Posebni pogoji – Mestna občina Murska Sobota si pridružuje pravico, da ne razdeli vseh razpisanih
sredstev, kolikor na razpis ne bodo prijavljeni ustrezni
programi.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-1794/15
Mestna občina Celje (MOC), Trg celjskih knezov 9,
3000 Celje na podlagi: Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr. in 101/13), Uredbe o postopku, merilih in načinih
dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 –
ZUJF), Odloka o proračunu Mestne občine Celje za
leto 2015 (Uradni list RS, št. 21/15) in 10. člena Statuta
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov
v Mestni občini Celje, ki niso predmet
drugih financiranj iz proračuna
Mestne občine Celje in Republike Slovenije
za leto 2015
1. Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Celje (MOC), Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje,
tel. 03/426-57-87, faks: 03/426-56-82.
2. Predmet razpisa so prireditve, projekti in dogodki,
ki prispevajo k promociji mesta in večajo njegovo prepoznavnost v lokalnem in mednarodnem okolju. Obravnavane bodo vloge za enkratne prireditve, dogodke in
projekte, ki se bodo izvajali in zaključili v letu 2015.
Med prireditve in dogodke sodijo organizacija prireditev, proslav, predstav, festivalov in drugih enkratnih
dogodkov, gostovanja doma in v tujini in podobno. Med
projekte sodijo izdaja knjig, brošur, zvočnih in filmskih
zapisov ipd., ki se načrtujejo skozi daljše časovno obdobje.
Prireditve, dogodki in projekti ne smejo biti predmet
drugih financiranj iz proračuna MOC in Republike Slove-
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nije ter pomenijo pomemben prispevek pri zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti občine.
3. Pogoji in merila
Pogoji:
Prireditve, projekti in dogodki, ki bodo sofinancirani
skladno s tem razpisom, morajo zadostiti naslednjim
pogojem:
– morajo opazno prispevati k promociji in prepoznavnosti Celja in njegovih ustvarjalcev;
– morajo biti izvedeni na območju MOC ali pa morajo ustvarjalci izhajati iz MOC, če gre za projekt ali
prireditev, ki bo izvedena izven MOC;
– morajo biti odprti in dostopni širšemu krogu obiskovalcev;
– morajo imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja;
– morajo imeti prepoznavno vsebino in značaj;
– morajo predstavljati mesto, dogodke oziroma
ustvarjalce v njem;
– se bodo izvajali in zaključili v letu 2015.
Pravico do sofinanciranja največ dveh prireditev,
projektov ali dogodkov v letu 2015 imajo:
– zavodi, društva, organi in organizacije, ki z vpisom v konstitutivni register, ustrezno evidenco ali ustrezni razvid ali z zakonom pridobijo status (lastnost) pravne osebe in imajo sedež v Mestni občini Celje;
– samostojni podjetniki posamezniki s sedežem
v MOC (s.p.);
– avtorske skupine in samostojni kulturni delavci
s stalnim prebivališčem v MOC.
(1) Prijavitelji, ki v okviru svoje dejavnosti delujejo in
poslujejo z različnimi pravno-organizacijskimi oblikami,
navedenimi v prejšnjem odstavku, lahko prijavijo največ
dve prireditvi, projekta ali dogodka, kolikor je ustanovitelj
oziroma družbenik pravne osebe oziroma nosilec s.p.-ja
oziroma član avtorske skupine oziroma samostojni kulturni delavec ista oseba v vseh teh pravno-organizacijskih oblikah. Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je MOC, ne morejo kandidirati na tem razpisu.
Prijavitelji prireditev, projektov in dogodkov, ki se
po vsebini uvrščajo na več razpisanih področij, lahko za
isti namen kandidirajo samo na enem od javnih razpisov
oziroma javnih pozivov MOC.
Merila:
– kakovost, preglednost in inovativnost prireditve,
projekta, dogodka;
– preglednost, ekonomičnost in realnost finančne
konstrukcije;
– tradicionalnost prireditve, projekta, dogodka;
– oglaševanje prireditve, projekta, dogodka;
– število realiziranih prireditev, projektov, dogodkov
v zadnjih treh letih;
– prireditev, projekt, dogodek, ki je usmerjen v revitalizacijo javnih površin in vzpostavljanju novih prizorišč
na območju starega mestnega jedra Celja;
– visoka in kakovostna zastopanost slovenske
ustvarjalnosti in poustvarjalnosti oziroma zastopanost
vrhunskih mednarodnih ustvarjalcev na področju kulture
oziroma smiselno za vsa ostala področja družbenega
delovanja (šport, izobraževanje ipd.);
– udeležba na mednarodnih gostovanjih, profesionalnih festivalih, katerih selektorji so vrhunska imena
mednarodnega umetniškega kroga in so izvajalci le
profesionalci oziroma smiselno za vsa ostala področja
(šport, izobraževanje ipd.);
– dosedanje delo in reference.
Komisija lahko za dogodke izjemnega pomena za
MOC in njeno promocijo, mednarodno prepoznavnost,
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razvojne potenciale, ki vključujejo večje število sodelujočih in so namenjeni širokemu krogu gledalcev oziroma
obiskovalcev, doseženemu številu točk po zgoraj navedenih kriterijih dodeli dodatne točke.
Podrobnejši način ocenjevanja po navedenih kriterijih in določitev višine sofinanciranja so podrobneje
opredeljeni v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na
spletni strani MOC (http://moc.celje.si, meni Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku
in javni natečaji za delovna mesta).
4. Okvirna višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega
razpisa znaša 42.000,00 EUR. Od tega: na prvem razpisnem roku (8. 5. 2015) največ do 21.000,00 EUR
in na drugem razpisnem roku (4. 9. 2015) največ do
21.000,00 EUR.
Odobrena sredstva bodo prijaviteljem nakazana
po izvedbi prijavljene prireditve, podpisani pogodbi in
po predložitvi popolnega končnega finančnega in vsebinskega poročila.
5. Vsebina prijave
Prijavitelji morajo vložiti vlogo v skladu z zahtevami
tega javnega razpisa in na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami oziroma dokazili, ki so navedeni v njej.
Prijavitelj mora uporabljati podatke iz uradnih evidenc.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Vloge je mogoče oddati po pošti na naslov Mestna
občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje ali oddati
v Glavni pisarni MOC, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje,
v času uradnih ur in sicer najkasneje do:
– 8. maja 2015 za dogodke, prireditve in projekte,
ki so se oziroma se bodo izvedli in zaključili v obdobju
od 1. januarja do 30. junija 2015;
– 4. septembra 2015 za dogodke, prireditve in projekte, ki se bodo izvedli in zaključili v obdobju od 1. julija
do 31. decembra 2015.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici na naslov Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje in z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis
za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v Mestni občini Celje za leto 2015«. Na hrbtni strani mora biti
naveden naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepravilno opremljene vloge bodo kandidatom vrnjene neodprte.
7. Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu
javnega razpisa:
Komisija bo vloge, ki bodo prispele do roka, obravnavala v tednu po zaključku roka.
Odpiranje vlog na javni razpis ni javno.
Če bo strokovna komisija ugotovila, da prijava ni
popolna, bo pisno pozvala prijavitelja, da vlogo v roku
5 dni od prejema dopolni. Če prijavitelj v določenem roku
vloge ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna.
Izbranim prejemnikom sredstev se bo izdal sklep
o izboru in se jih hkrati pozvalo k podpisu pogodbe. Če
se prejemnik v roku 15 dni od prejema poziva nanj ne
odzove oziroma ne vrne podpisane pogodbe, se šteje,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Vsi prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po sprejemu odločitve o dodelitvi
sredstev.
Prijavitelj vloge lahko vloži na župana pritožbo
v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
prijavitelji. Župan mora o pritožbi odločiti v roku 30 dni
s sklepom.
MOC bo z izbranim prijaviteljem sklenila pogodbo
o sofinanciranju v letu 2015, v kateri bodo opredeljeni
pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
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8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnem
portalu MOC (http://moc.celje.si/, meni Javna naročila,
razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in
javni natečaji za delovna mesta) in v Uradnem listu RS.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom se lahko dobijo v Kabinetu župana, pri Anici Šepetavc na
tel. 03/426-58-78 oziroma na elektronskem naslovu:
anica.sepetavc@celje.si.
Mestna občina Celje
Št. 430-20/2015

Ob-1801/15

Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410
Zagorje ob Savi, na podlagi Odloka o proračunu Občine
Zagorje ob Savi za leto 2015 (Uradni list RS, št. 96/14)
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS, 61/08, 99/09 – ZIPRS, 3/13), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in izvedbe
javnih prireditev – Prvomajske prireditve 2015
I. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe naslednjih prireditev:
1. Osrednje kresovanje na igrišču Proletarec v Zagorju ob Savi, 30. 4. 2015,
2. Kresovanje v Kisovcu, 30. 4. 2015,
3. Prvomajsko srečanje občank in občanov na Plešah, 1. 5. 2015.
Izvedba razpisanih prireditev obsega organizacijsko
tehnični del in programski del.
II. Organizacija in izvedba prireditev obsega:
Za prireditev pod točko 1 – Osrednje kresovanje na
igrišču Proletarec v Zagorju ob Savi, 30. 4. 2015:
– priprava in prijava prireditve ter pridobitev ustreznih dovoljenj,
– zagotovitev in plačilo glasbenega izvajalca (glasbeni program se mora pričeti najkasneje ob 21. uri in
trajati do 2. ure naslednjega dne),
– hrana, pijača in morebitne potrebne prenočitve za
glasbene izvajalce, prijava SAZAS, IPF,
– zagotovitev in plačilo šotora,
– ureditev prireditvenega prostora in postavitev šotora,
– zagotavljanje gostinske ponudbe za obiskovalce
prireditve,
– zagotavljanje varnosti na prireditvi, skladno z vsemi varnostnimi predpisi, zagotovitev redarske službe in
zdravstveni pomoči v času prireditve,
– postavitev kresa in odvoz odpadkov (dogovor
s Komunalo Zagorje), postavitev košev za odpadke,
– zagotovitev in postavitev prenosnih WC kabin,
– zagotovitev zadostnega števila miz in klopi za
obiskovalce,
– koordinacijo vseh akterjev prireditve in samo izvedbo prireditve ter
– ostale zahteve, razvidne iz razpisne dokumentacije ter obveznosti, ki so potrebne za uspešen in nemoten
potek prireditve.
Prireditev mora biti izvedena na igrišču Proletarec
v Zagorju ob Savi dne 30. 4. 2015.
Za prireditev pod točko 2 – Kresovanje v Kisovcu
30. 4. 2015:
– priprava in prijava prireditve ter pridobitev ustreznih dovoljenj,
– zagotovitev in plačilo glasbenega izvajalca,
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– hrana, pijača in morebitne potrebne prenočitve za
glasbene izvajalce, prijava SAZAS,
– ureditev prireditvenega prostora,
– zagotavljanje gostinske ponudbe za obiskovalce
prireditve,
– najem šotora za izvajanje gostinske dejavnosti,
– zagotavljanje varnosti na prireditvi, skladno z vsemi varnostnimi predpisi, zagotovitev redarske službe in
zdravstveni pomoči v času prireditve,
– postavitev kresa in odvoz odpadkov (dogovor
s Komunalo Zagorje), postavitev košev za odpadke,
– zagotovitev in postavitev prenosnih WC kabin,
– koordinacijo vseh akterjev prireditve in samo izvedbo prireditve ter
– ostale zahteve, razvidne iz razpisne dokumentacije ter obveznosti, ki so potrebne za uspešen in nemoten
potek prireditve.
Prireditev mora biti izvedena na t.i. Čebinovem travniku v Kisovcu, 30. 4. 2015, s pričetkom ob 20. uri.
Za prireditev pod točko 3 – Prvomajsko srečanje
občank in občanov na Plešah, 1. 5. 2015:
– organizacija in izvedba pohoda na Pleše,
– priprava in prijava prireditve ter pridobitev ustreznih dovoljenj,
– zagotovitev in plačilo glasbenega izvajalca (glasbeni program se mora pričeti najkasneje ob 11. uri in
trajati do 17. ure), hrana in pijača za nastopajoče in
goste, prijava SAZAS,
– ureditev prireditvenega prostora,
– zagotavljanje gostinske ponudbe za obiskovalce
prireditve,
– zagotavljanje varnosti na prireditvi, skladno z vsemi varnostnimi predpisi, zagotovitev redarske službe in
zdravstvene pomoči v času prireditve,
– zagotovitev in postavitev prenosnih WC kabin,
– postavitev košev za odpadke, odvoz odpadkov
(dogovor s Komunalo Zagorje),
– koordinacijo vseh akterjev prireditve in samo izvedbo prireditve ter
– ostale zahteve, razvidne iz razpisne dokumentacije ter obveznosti, ki so potrebne za uspešen in nemoten
potek prireditve.
Prireditev mora biti izvedena na Plešah dne 1. 5.
2015.
III. Pogoji in merila:
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti, so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora vsebovati vse podatke, dokazila
in priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter mora
biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije (OBR-2, OBR-3 in OBR-4). Če se ponudnik
prijavlja na več razpisnih prireditev, potem za vsako
posebej izpolni prijavni obrazec OBR-2. Ponudniki so
lahko fizične in pravne osebe, ki so registrirane in
imajo ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet razpisa.
Ponudniki morajo ponuditi celotno organizacijo in
izvedbo razpisanih prireditev. Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo organizacijsko tehničnega ali izvedbo
programskega dela bodo izločene.
Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo pri izbiri ponudbe uporabljena naslednja merila:
– večji delež lastnih oziroma sponzorskih sredstev,
– program ponujene prireditve, ki v celoti izpolnjuje
pričakovanja občine, upoštevaje pogoje iz razpisne dokumentacije in mnenje strokovne komisije,
– izkušnje pri organizaciji vsebinsko in po obsegu
podobnih prireditev.
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Po zaključku prireditve poda izvajalec končno finančno in vsebinsko poročilo s priloženimi dokazili –
računi.
IV. Okvirna višina sredstev:
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje razpisanih prvomajskih prireditev znaša:
– Za prireditev pod točko 1 – Osrednje kresovanje
na igrišču Proletarec v Zagorju ob Savi, 30. 4. 2015:
4.500 € z vključenim DDV,
– Za prireditev pod točko 2 – Kresovanje v Kisovcu,
30. 4. 2015: 2.250 € z vključenim DDV,
– Za prireditev pod točko 3 – Prvomajsko srečanje
na Plešah, 1. 5. 2015: 2.250 € z vključenim DDV.
Na osnovi pogojev in meril bo Občina Zagorje ob
Savi sofinancirala prireditev v višini razpisanih sredstev.
Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja bo izvajalcu zagotovljen po izvedbi prireditev, in sicer v roku
30 dni po prejemu končnega vsebinskega in finančnega
poročila (računi) iz prejšnje točke javnega razpisa in dostavi kopij računov in plačil izvajalcem najmanj v višini
razpisanih sredstev.
Rok za črpanje odobrenih sredstev ja najkasneje
do 31. 5. 2015.
Poleg višine razpisanih sredstev sofinanciranja prireditev Občina Zagorje ob Savi zagotavlja:
– Brezplačno uporabo prostora za izvedbo prireditve,
– Plačilo priklopa, odklopa in porabe električne
energije brez priključnih omaric,
– Oglaševanje prireditev v medijih in drugo reklamiranje.
V. Rok za predložitev ponudb:
Obravnavane bodo prijave, ki bodo predložene pravočasno in bodo pravilno opremljene. Nepravočasne ali
nepravilno opremljene prijave bodo neodprte vrnjene
pošiljatelju.
Prijave morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz
razpisne dokumentacije in predložene do vključno dne
17. 4. 2015 do 12. ure po pošti na naslov Občina Zagorje
ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi ali do tega
dne in ure oddane osebno v sprejemno pisarno občine.
Prijave se predložijo v zaprti ovojnici, na kateri mora biti
naslov naročnika z vidno oznako »Ne odpiraj – Ponudba
na javni razpis – Prvomajske prireditve 2015«, na hrbtni
strani ovojnice pa mora ponudnik navesti svoj naziv/ime
in sedež/naslov.
Prijave bo po zaključku roka odprla in obravnavala
pristojna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Odpiranje prijav ne bo javno.
VI. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 5 dneh po sprejemu odločitve. Sklep o izbiri
prijave in dodelitvi sredstev na podlagi mnenja komisije
izda občinska uprava, o morebitnih pritožbah pa odloča
župan.
VII. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije:
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim ponudnikom na voljo v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob
Savi (1. nadstropje), vse dodatne informacije pa vsak
delovni dan na tel. 03/565-57-20 (Petra Mars).
S predložitvijo prijave se šteje, da se ponudnik strinja in sprejema vse pogoje in merila javnega razpisa.
Občina Zagorje ob Savi
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Javne dražbe
Št. 478-31/2014/41

Ob-1796/15

Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana, na
podlagi 21. 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, v nadaljevanju: ZSPDSLS) in 30. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in
10/14) razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
3. Predmet javne dražbe in izklicna cena
Predmet javne dražbe je prodaja nepremičnin, z ID
znakom:
– 1727-128/1-0, parc. št. 128/1, k.o. 1727-Poljansko predmestje in
– 1727-128/2-0, parc. št. 128/2, k.o. 1727-Poljansko predmestje.
Zemljiškoknjižna lastnica je Republika Slovenija,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa je bilo
s sklepom Vlade RS št. 47803-52/2014/3 z dne 17. 7.
2014 določeno za upravljavca nepremičnin. V naravi predstavljata zemljišče ob nabrežju Ljubljanice za
Dijaškim domom Poljane.
Iz Lokacijske informacije Mestne občine Ljubljana,
št. 3501-478/2014-2(2014-3755)-elg, z dne 7. 5. 2014 izhaja, da se po namenski rabi zemljišči s parc. št. 128/1 in
128/2, k.o. 1727-Poljansko predmestje, nahajata v območju CDi – območja centralnih dejavnosti za izobraževanje.
Izklicna cena: 310.000 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnini, ki ga plača kupec.
4. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja
kupnine je 1.000,00 EUR.
5. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja,
pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane
lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase, ter
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino za nepremičnino v višini 10 % izklicne cene oziroma v višini 36.400,00 EUR in predloži
potrdilo o njenem plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če dražitelj ni zastopnik ali pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne
podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali
osebna izkaznica), če je dražitelj fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb;
– predloži potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo insti-

tucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od
katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke
in prispevke);
– predloži potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in samostojne podjetnike – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske
pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti,
pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih
šestih mesecih ni imel blokiranega TRR).
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo,
izločeni iz postopka oziroma v postopku javne dražbe ne
bodo mogli sodelovati.
Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku.
6. Višina varščine
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 10 % izklicne cene oziroma v višini
31.000,00 EUR na račun št.: 01100-6300109972, sklic
18 33308-7221002-860110, z navedbo namena nakazila: plačilo varščine – javna dražba parc. št. 128/1 in
128/2, k.o. 1727-Poljansko predmestje.
Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki na javni dražbi
niso uspeli pa se varščina vrne brez obresti v roku 30 dni
po zaključku javne dražbe.
Če dražitelj, ki je na dražbi uspel, ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino.
Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži.
7. Način, mesto in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala dne 20. 4. 2015 na naslovu Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana, v sejni sobi v 5. nadstropju, št. 504, s pričetkom ob 10. uri.
8. Podrobnejše informacije v zvezi z javno dražbo
in ogledom prostorov
Ogled predmeta prodaje oziroma javne dražbe je
možen po predhodni najavi, in sicer najkasneje do dne
16. 4. 2015.
Za dodatne informacije v zvezi z ogledom in podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javne dražbe se
obrnite na kontaktno osebo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – Jožico Ložar, jozica.lozar@gov.si,
tel. 01/478-46-17.
Nepremičnina bo prodana po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne
pogodbe ne bodo upoštevane.
9. Pogoji prodaje:
– Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil
najvišjo ceno.
– V roku 15 dni po zaključku javne dražbe bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj
v tem roku ne bo podpisal pogodbe se šteje, da je od
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nakupa odstopil in ima prodajalec pravico zadržati varščino.
– Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh
stroških v zvezi s prenosom lastništva, se bo kupcu
nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški
knjigi.
10. Način in rok plačila
Kupec je dolžan poravnati znesek kupnine
v korist podračuna EZR pri Banki Slovenije, na račun Proračuna RS, št.: 01100-6300109972, sklic 18
33308-7221002-860110, z navedbo namena nakazila: Nakup parc. št. 128/1 in 128/2, k.o. 1727-Poljansko predmestje, v roku 8 dni po podpisu pogodbe.
Položena varščina se všteje v plačilo kupnine. Vse
stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse,
vpis v zemljiško knjigo in drugo), plača kupec.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
11. Ostala določila: upravljavec oziroma pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek
ustavita do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
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Razpisi delovnih mest
Ob-1766/15
Svet zavoda Osnovne šole Bežigrad, Črtomirova
ulica 12, 1000 Ljubljana, na podlagi 53.a in 58. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF
in 57/12 – ZPCP-2D) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ice
Kandidat/ka mora za imenovanje za ravnatelja/ico
izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje
v skladu s 53., 58., 92., 94., 100. in 107.a členom ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji), in sicer:
– da ima izobrazbo druge stopnje, pridobljeno z univerzitetnim študijskim programom ali z magistrskim študijskim programom druge stopnje,
– da izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v šoli,
– ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje
in izobraževanja,
– ima pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo,
– ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj
pet let naziv mentor,
– ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo
pridobil/a najkasneje v 1 letu po začetku mandata,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju,
– ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev,
– ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– ni bil/a zoper njega/njo uveden kazenski postopek
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– da predloži svoj program vodenja šole.
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda ter biti usposobljen za delo z računalnikom.
Predvideni začetek dela bo dne 2. 8. 2015.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z navedbo kratkega življenjepisa, programom vodenja in overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter potrdilo ministrstva
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni
v kazenskem postopku, ki ob oddaji vloge ne smeta biti
starejši od 30 dni, pošljite v 15 dneh po objavi razpisa
na naslov: Svet Osnovne šole Bežigrad, Črtomirova
ulica 12, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za
ravnatelja/ico«.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli/e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Bežigrad
Ob-1773/15
Svet zavoda Varstveno delovnega centra Zagorje ob Savi, na podlagi 28. člena Statuta VDC Zagorje
ob Savi, 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.

US:U-I-34/94, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) objavlja razpis za delovno mesto
direktorja/ice
javnega zavoda VDC Zagorje ob Savi
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje v skladu
s 56. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10
– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12).
Mandat za razpisano delovno mesto traja 5 let, predvidoma od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2020.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, razvojni program dela VDC Zagorje ob Savi za mandatno
obdobje ter življenjepis, pošljejo kandidati v roku osem
dni po objavi, v zaprti ovojnici, s pripisom »Za razpis direktorja« na naslov: Svet zavoda VDC Zagorje ob Savi,
Varstveno delovni center Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 59c, 1410 Zagorje ob Savi.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda VDC Zagorje ob Savi
Ob-1783/15
Svet zavoda Osnovne šole Dobova, Kapelska
cesta 25, 8257 Dobova, na podlagi sklepa 8. redne seje
z dne 26. 2. 2015 in sklepa 10. korespondenčne seje
z dne 27. 3. 2015, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF in
57/12-ZPCP-2D;)
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela je dne 1. 9. 2015.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o nazivu (naziv svetnik, svetovalec ali
vsaj pet let naziv mentor),
– dokazilo oziroma izjava o delovnih izkušnjah
v vzgoji in izobraževanju (vsaj pet let),
– dokazilo opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat/ka lahko kandidira brez opravljenega ravnateljskega
izpita, vendar si ga mora pridobiti v roku enega leta od
pričetka mandata, sicer mu le-ta preneha po zakonu),
– potrdilo iz kazenske evidence (izpolnjen obrazec
Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejši od
30 dni),
– potrdilo sodišča o nekaznovanosti, da kandidat/ka
ni v kazenskem postopku in
– priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – izven kraja prebivališča – zoper njega/njo ni
uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper
spolno nedotakljivost,
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pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda Osnovne šole Dobova, Kapelska cesta 25, 8257
Dobova, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja/ico –
Ne odpiraj”.
Kandidat/ka mora poleg zahtevanih dokazil o izpolnjevanju pogojev k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje in krajši življenjepis.
Rok za oddajo prijave je 10 dni od dneva objave
razpisa. Nepopolne prijave bodo izločene in zavržene.
Prijava se bo štela za pravočasno, če bo na zadnji dan
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Dobova
Ob-1793/15
Svet Šolskega centra Velenje razpisuje na podlagi
48. in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 16/07 in spremembe)
ravnatelja Strojne šole
in ravnatelja Gimnazije
Pogoji za ravnatelja obeh šol so določeni v 53. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Kandidati morajo k vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za ravnatelja, program vodenja šole ter
potrdilo o nekaznovanju.
Ravnatelj Strojne šole bo imenovan s 1. 7. 2015,
ravnatelj Gimnazije pa s 13. 7. 2015. Mandat ravna
teljev je 5 let.
Rok prijave na razpis je 8 dni od objave razpisa na
naslov: Svet Šolskega centra Velenje, Trg mladosti 3,
Velenje, z oznako »Za razpis«.
O rezultatih razpisa bodo prijavljeni kandidati obveščeni v 8 dneh po imenovanju ravnateljev.
Šolski center Velenje
Št. 110-0010/2015/1

Ob-1813/15

Na podlagi tretjega odstavka 30. člena Sklepa
o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za
varstvo kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 65/08
in 54/14) Javni zavod Republike Slovenije za varstvo
kulturne dediščine objavlja javni razpis za delovni mesti
»pomočnik direktorja – direktor
Centra za konservatorstvo«
(pomočnik generalnega direktorja,
ki vodi Center za konservatorstvo),
»pomočnik direktorja – generalni konservator«
(pomočnik generalnega direktorja,
ki vodi Službo za kulturno dediščino)
Na posamezno razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje
naslednje pogoje:
– visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja),
magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ene izmed strok s področja delovanja zavoda;
– strokovni naziv s področja zavodske dejavnosti;
– najmanj tri leta izkušenj pri vodenju strokovnega
dela in osem let delovnih izkušenj na področju konservatorstva, restavratorstva, preventivne arheologije ali
druge sorodne dejavnosti;

– sposobnost za organiziranje in vodenje strokovnega dela;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika.
Za aktivno znanje slovenskega jezika se šteje,
če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla
na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno
srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem
programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri
tem se šteje, da slovenski jezik aktivno obvlada, kdor
je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno
štiriletno šolo.
Za aktivno znanje svetovnega jezika se šteje potrdilo o aktivnem znanju jezika ali dokazilo, da se je
kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi,
v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo
izobrazbe v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske
zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil
izpit iz svetovnega jezika na dodiplomskem univerzitetnem študiju.
Kandidat mora k prijavi z navedbo delovnega mesta, na katerega se prijavlja, priložiti:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega
programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
– izjavo o pridobitvi strokovnega naziva;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje sledečih pogojev:
– zahtevane delovne izkušnje,
– sposobnost za organiziranje in vodenje strokovnega dela (opis mora vsebovati navedbo delodajalca
oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja
dela ter opis dela);
– izjavo, da aktivno obvlada slovenščino;
– dokazilo o aktivnem znanju najmanj enega svetovnega jezika, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo
znanje pridobljeno.
Generalni direktor bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta imenoval
za pomočnika direktorja za določen čas, za čas trajanja
mandata generalnega direktorja.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku
osmih dni po sprejemu sklepa o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – pomočnik direktorja« v petnajstih
dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Poljanska cesta 40,
1000 Ljubljana.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi
z javnim razpisom je Jure Bajc (tel. 01/234-31-12).
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Javni zavod Republike Slovenije
za varstvo kulturne dediščine
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Druge objave
vabilo

Ob-1822/15
Na podlagi 87.d člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E,
77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) minister za
zdravje obvešča, da se je pričel postopek za podelitev
javnega pooblastila za oddajo storitev iz javnega pooblastila zbornici in strokovnemu združenju s področja
zdravstvene nege.
V okviru javnega pooblastila bodo v sklopih oddane
naslednje storitve:
– vodenje registra izvajalcev zdravstvene in babiške nege in izdajanje, podaljševanje in odvzem licence
izvajalcem zdravstvene in babiške nege,
– izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem,
– načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov,
– izdajanje pravilnikov, s katerimi se podrobneje
uredi področje podeljenih javnih pooblastil.
Postopek podelitve javnega pooblastila ter oddaje
storitev iz javnega pooblastila se izvede ob smiselni
uporabi določil Zakona o javnem naročanju (Uradni list
RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo), ki se nanašajo na javni razpis.
Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v
Glavni pisarni Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, v roku 15 dni od objave obvestila v Uradnem listu
RS, in sicer vsak delavnik med 8. in 12. uro. Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo tudi na spletni strani
Ministrstva za zdravje pod naslovom »Javni razpisi«.
Ministrstvo za zdravje
Št. 340-4/2014-006

Ob-1765/15

Občina Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311
Hoče, 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,
90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in 35. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in
10/14), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo lesa na panju
Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja lesa
(339,6 m3 bruto odkazanega drevja) na panju v katastrski Občini Čreta. Celotna razpisna dokumentacija za
javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju je objavljena na spletni strani Občine Hoče - Slivnica, www.
hoce-slivnica.si, pod rubriko Obrazci in razpisi, pododdelek Razpisi.
Dodatne informacije v zvezi z javnim zbiranjem ponudb je mogoče dobiti na elektronskem naslovu: stanko.rafolt@hoce-slivnica.si.
Občina Hoče - Slivnica
Št. 4301-85/2015/2

Ob-1774/15

Na podlagi 12. člena Zakona o Prešernovi nagradi
(Uradni list RS, št. 29/91) in sklepa, sprejetega na seji
20. 3. 2015, Upravni odbor Prešernovega sklada objavlja

k predlaganju kandidatov za Prešernovo nagrado
in nagrado Prešernovega sklada
1. Prešernovo nagrado lahko prejmejo ustvarjalci,
ki so z vrhunskimi umetniškimi dosežki ali svojim življenjskim delom trajno obogatili slovensko kulturno zakladnico. Nagrado Prešernovega sklada lahko prejmejo
ustvarjalci za pomembne umetniške dosežke, ki so bili
javnosti predstavljeni v zadnjih dveh letih pred podelitvijo
in pomenijo obogatitev slovenske kulturne zakladnice.
Vsako leto se lahko podelita največ dve Prešernovi
nagradi in največ šest nagrad Prešernovega sklada.
2. Kandidate za Prešernovo nagrado in nagrado
Prešernovega sklada lahko predlagajo posamezniki in
pravne osebe.
3. Predlog za nagrado mora vsebovati natančne podatke o kandidatu in delu, zaradi katerega je predlagan,
ter vrsto nagrade. Predlog mora biti izčrpno utemeljen
in ustrezno dokumentiran.
Iz njega morajo biti razvidni:
– opredelitev za vrsto nagrade;
– opredelitev življenjskega opusa ali umetniških
del, predlaganih za nagrado, z izčrpnim opisom;
– utemeljitev pomena umetniškega prispevka za
slovensko in mednarodno kulturno okolje;
– kratek življenjepis in seznam pomembnejših del
oziroma stvaritev predlaganega ustvarjalca.
Upravni odbor Prešernovega sklada bo sprejemal predloge za Prešernovo nagrado in nagrado Prešernovega sklada do vključno 14. septembra 2015 na
naslovu: Ministrstvo za kulturo, Prešernov sklad, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana. Morebitni predlogi, ki
bodo poslani po tem datumu, bodo obravnavani za podelitev nagrad v letu 2017.
Ministrstvo za kulturo, Prešernov sklad
Št. 430-1/2015/1

Ob-1776/15

Na podlagi Zakona stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I
in 14/15 – ZUUJFO), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Osnovna šola Mozirje,
ki jo zastopa ravnateljica Andreja Hramec, objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Organizator javnega zbiranja ponudb je Osnovna
šola Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje.
2. Prodaja se rabljeno vozilo – šolski kombi Volkswagen Transporter 2,5 TDI, letnik 2004, 234.500 prevoženih kilometrov, sedežev 8 + 1.
3. Premičnina se prodaja po ceni 6.500,00 EUR.
Ponudniki so vezani na dano ponudbo do sklenitve
kupoprodajne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
4. Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pisna
kupoprodajna pogodba.
5. Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino
poravnati v enkratnem znesku v roku 8 dni od dneva
sklenitve kupoprodajne pogodbe, na podlagi izdanega
računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine v roku, je
bistvena sestavina pravnega posla.
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6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb:
6.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firma,
naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko,
davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv
in naslov banke za vračilo varščine);
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene
izhodiščne cene nepremičnine;
– kopijo osebnega dokumenta (fizična oseba), ali
izpis iz poslovnega registra Slovenije (samostojni podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev, ali izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) ne starejši od
3 mesecev;
– pooblastilo za zastopanje v postopku javnega
zbiranja ponudb, v primeru da ponudnika zastopa pooblaščenec (original);
– potrdilo o plačani varščini;
– pisno izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb.
6.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo
priporočeno po pošti ali jo oddati v sprejemni pisarni
Osnovne šole Mozirje, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – šolski kombi« na naslov
Osnovna šola Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje,
najkasneje do ponedeljka, 20. 4. 2015, do 9. ure. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega
razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
7. Interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene. Varščino je potrebno
vplačati na TRR Osnovne šole Mozirje, Šolska ulica 23,
3330 Mozirje, št. 01279-6030670897, ki je odprt pri UJP
OE Žalec, skupaj z navedbo »Varščina za javno zbiranje
ponudb – šolski kombi«.
Vplačilo varščine pred začetkom odpiranja ponudb
je pogoj za upoštevanje ponudbe, zato je potrdilo o plačilu varščine obvezna priloga k prijavi na razpis.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
– Postopek javnega zbiranja ponudb vodi komisija,
ki jo imenuje ravnateljica.
– Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe v torek, 21. 4. 2015 ob 10. uri, v prostorih Osnovne šole
Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje.
– Premičnina bo prodana ponudniku, za katerega
bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši
ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno za
premičnino.
– Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od izbire
najugodnejšega ponudnika. Osnovna šola Mozirje lahko
do sklenitve pravnega posla (podpisa pogodbe), brez
odškodninske odgovornosti, prekine oziroma ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem, ne da bi
za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom povrne
vplačana varščina brez obresti in povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki
pisno obveščeni.
9. Ugovore proti postopku izbire najugodnejšega
ponudnika je mogoče podati dokler ni končan zapisnik
o poteku javnega odpiranja ponudb.
10. Ogled premičnine in informacije
– Vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o premičnini lahko interesenti
dobijo v času uradnih ur osebno in na tel. 03/839-27-44
(kontaktna oseba: Helena Šosterič).
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– Ponudniki si lahko pred pripravo ponudbe predmet prodaje ogledajo na naslovu Osnovne šole Mozirje,
vendar po predhodnem dogovoru.
11. Objava: javno zbiranje ponudb se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani
Osnovne šole Mozirje.
12. Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Osnovne šole Mozirje:
http://sola.os-mozirje.si (rubrika ŠOLA – javna naročila
in objave), v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo v tajništvu osnovne šole.
Osnovna šola Mozirje
Št. 013-3/2015-1/101

Ob-1778/15

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad) na podlagi četrtega
odstavka 157.f člena Zakona o avtorski in sorodnih
pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 68/08 in 110/13; v nadaljnjem besedilu: ZASP)
objavlja
javni poziv
kolektivnim organizacijam za predlaganje
enega člana in reprezentativnim združenjem
uporabnikov za predlaganje dveh članov
Sveta za avtorsko pravo
1. Svet za avtorsko pravo (v nadaljnjem besedilu: svet) je strokovni, neodvisni in nepristranski organ,
ki v primeru spora med kolektivnimi organizacijami in
reprezentativnimi združenji uporabnikov na podlagi prvega odstavka 157.e člena ZASP določi primerno tarifo
za uporabo avtorskih del, odloča o drugem spornem
vprašanju v zvezi s sklenitvijo skupnega sporazuma
in preverja, ali je objavljeni skupni sporazum v skladu
z določbami ZASP. Po 157.f členu ZASP sestavljajo svet predsednik in štirje člani. Po dva člana sveta predlagajo kolektivne organizacije in reprezentativna
združenja uporabnikov. Pristojni organ, to je urad, objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije javni poziv kolektivnim organizacijam in reprezentativnim združenjem
uporabnikov, da v treh mesecih predlagajo svoja člana
sveta. Če kolektivne organizacije ali reprezentativna
združenja uporabnikov tega ne storijo, predlaga manjkajočega člana urad.
2. Člani sveta morajo ob splošnih pogojih strokovnosti, neodvisnosti in nepristranskosti imeti univerzitetno
izobrazbo, vsaj pet let delovnih izkušenj, znanje vsaj
enega tujega jezika in znanje iz avtorskega prava. Člane sveta imenuje minister, pristojen za gospodarstvo.
Minister, pristojen za gospodarstvo, lahko zavrne imenovanje predlaganega člana sveta, če predlagani član
ne izpolnjuje navedenih pogojev.
3. Dva člana sveta, ki so jih predlagala reprezentativna združenja uporabnikov, in en član, ki so ga predlagale kolektivne organizacije, so odstopili s svoje funkcije
člana sveta.
4. Urad zato poziva kolektivne organizacije, da skupaj predlagajo enega kandidata za člana sveta, in reprezentativna združenja uporabnikov, da skupaj predlagajo
dva člana sveta.
5. Za vsakega kandidata morajo predlagatelji predložiti naslednje podatke: ime in priimek, potrdilo
o pridobljeni univerzitetni izobrazbi ter dokazila, da ima
kandidat vsaj pet let delovnih izkušenj, znanje vsaj enega tujega jezika in znanje avtorskega prava.
6. Če kolektivne organizacije ali reprezentativna združenja uporabnikov v treh mesecih od objave
tega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije ne
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bodo predlagale kandidatov, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje za člana sveta, bo manjkajočega člana
sveta predlagal urad.
7. Predlog z oznako »Javni poziv« pošljite v treh
mesecih od objave tega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Urad Republike Slovenije za
intelektualno lastnino, Kotnikova 6, 1000 Ljubljana.
Urad Republike Slovenije
za intelektualno lastnino
Št. 32-180/2013-13
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V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije objavlja
javno preveritev cene
na trgu za kmetijska zemljišča in gozdove
Zaporedna št. 1
Parc. št. 516/0, dejanska raba je gozdno zemljišče,
Bon 15, v izmeri 518 m2, k.o. 1582 – Koče. Zemljišče je
opredeljeno kot gozd. Izklicna cena je 3,88 EUR/m2, kar
skupaj znaša 2.009,84 EUR.
Parc. št. 517/0, dejanska raba je kmetijsko zemljišče, Bon 36, v izmeri 356 m2, k.o. 1582 – Koče. Zemljišče
je opredeljeno kot gozd. Izklicna cena je 3,88 EUR/m2,
kar skupaj znaša 1.381,28 EUR.
Parc. št. 518/0, dejanska raba je kmetijsko zemljišče, Bon 36, v izmeri 374 m2, k.o. 1582 – Koče. Zemljišče
je opredeljeno kot gozd. Izklicna cena je 3,88 EUR/m2,
kar skupaj znaša 1.451,12 EUR.
Parc. št. 519/0, dejanska raba je delno kmetijsko/
gozdno zemljišče, Bon 15, v izmeri 676 m2, k.o. 1582 –
Koče. Zemljišče je opredeljeno kot gozd. Izklicna cena
je 3,88 EUR/m2, kar skupaj znaša 2.622,88 EUR.
Parc. št. 520/0, dejanska raba je gozdno zemljišče,
Bon 15, v izmeri 263 m2, k.o. 1582 – Koče. Zemljišče je
opredeljeno kot gozd. Izklicna cena je 3,88 EUR/m2, kar
skupaj znaša 1.020,44 EUR.
Parc. št. 521/0, dejanska raba je gozdno zemljišče,
Bon 15, v izmeri 410 m2, k.o. 1582 – Koče. Zemljišče je
opredeljeno kot gozd. Izklicna cena je 3,88 EUR/m2, kar
skupaj znaša 1.590,80 EUR.
Parc. št. 562/0, dejanska raba je pozidano zemljišče, Bon 0, v izmeri 207 m2, k.o. 1582 – Koče. Zemljišče
je opredeljeno delno kot gozdno, delno kot kmetijsko zemljišče. Izklicna cena je 7,75 EUR/m2, kar skupaj znaša
1.604,25 EUR.
Parc. št. 563/0, dejanska raba je pozidano zemljišče, Bon 0, v izmeri 195 m2, k.o. 1582 – Koče. Zemljišče
je opredeljeno kot gozd. Izklicna cena je 7,75 EUR/m2,
kar skupaj znaša 1.511,25 EUR.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod
pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki
jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične
osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo
o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti
kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje
do 13. 4. 2015, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo: »Javna
preveritev cene na trgu za kmetijska zemljišča in gozdove, k.o. Koče – Ne odpiraj.«
Zemljišče bo prodano v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih po najvišji ponujeni ceni.
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Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino
v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi
RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 32-180/2013
za javni razpis. Ponudnikom, ki ne bodo ponudili najvišje
cene, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih
dneh po odpiranju javnih ponudb. Sklad se obvezuje,
da bo v roku 8 dni po odpiranju ponudb, objavil ponudbo
za prodajo zemljišča na pristojni Upravni enoti po najvišji
ponujeni ceni. Kolikor Sklad ne prejme nobene ponudbe,
ni zavezan prodati zemljišča po izhodiščni ceni.
V primeru, da bo ponudnik najvišje cene izbran
kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom ZKZ,
se bo vplačani znesek varščine vštel v kupnino za zemljišče.
V primeru, da ponudnik najvišje cene ne bo izbran
kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom ZKZ,
mu bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen
v petih dneh po prejetem zapisniku Upravne enote o prispelih prijavah na ponudbo. V primeru, da ponudnik najvišje cene ne bo sprejel ponudbe za prodajo zemljišča,
se mu vplačani znesek varščine ne bo vrnil.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 14. 4.
2015 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljub
ljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si
ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem
dogovoru (tel. 01/434-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 60404-13/2015-2
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Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim
premoženjem – 1 družbe, SŽ – Tovorni promet d.o.o.,
vabi k nakupu premičnin: neuporabnega materiala, odpadno železo.
Vrsta posla: odprodaja neuporabnega materiala.
Lokacija: Ljubljana – Moste.
Predmet prodaje obsega: cca 543 t neuporabnega
železa (33 tovornih vagonov).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša:
97.740,00 EUR brez DDV-ja.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 17. 4. 2015
ob 12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Služba za nabavo in investicije (sejna
soba 606).
Zainteresirani ponudniki so v 13 dneh po objavi
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb,
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 14 dneh
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za
prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije, in sicer po faksu: 01/291-48-33 ali po elektronski
pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na
tel. 01/291-46-34.
SŽ – Tovorni promet d.o.o.
Ob-1802/15
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške
zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004 v zvezi z 31. členom
Zakona o odvetništvu in 67. členom Statuta Odvetniške
zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika
odvetniških kandidatov in imenika odvetniških priprav-
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nikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje primernosti
poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje
odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo.
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Obveščamo vas, da se Mitja Hasaj, rojen 24. 5.
1979 v Mariboru, z dnem 11. 3. 2015 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Celju, Trg celjskih knezov 6 (zaposlen pri odvetniku
Dušanu Korošcu).
Obveščamo vas, da se Tinka Berk, rojena 20. 4.
1985 v Mariboru, z dnem 11. 3. 2015 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Mariboru, Ulica heroja Šlandra 17 (zaposlena pri odvetniku
Franciju Šošteriču).
Obveščamo vas, da se Lidija Šubic, rojena 14. 8.
1977 v Kranju, z dnem 11. 3. 2015 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Škofji
Loki, Blaževa ulica 3f (zaposlena pri odvetniku Veljku
Janu).
Obveščamo vas, da se Ana Javh, rojena 7. 12.
1983 v Kranju, z dnem 11. 3. 2015 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Škofji
Loki, Kapucinski trg 7.
Obveščamo vas, da se Špela Voršič, rojena 20. 10.
1983 v Kranju, z dnem 11. 3. 2015 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Kranju, Benedičičeva pot 15 (zaposlena pri odvetnici Ladi
Voršič).
Obveščamo vas, da se mag. Sandra Kanalec, rojena 21. 8. 1966 v Šempetru pri Gorici, z dnem 11. 3. 2015
vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Vilharjeva cesta 27.
Obveščamo vas, da se Eva Možina, rojena 5. 8.
1984 v Ljubljani, z dnem 11. 3. 2015 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Tomšičeva 3 (zaposlena v Odvetniški pisarni
Schönherr – podružnica v Sloveniji).
Obveščamo vas, da se Marko Ajlec, rojen 16. 5.
1984 v Mariboru, z dnem 11. 3. 2015 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Trg Osvobodilne fronte 14 (zaposlen v Odvetniški pisarni Matej Erjavec, d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Mitja Bandelj, rojen 20. 11.
1984 v Ljubljani, z dnem 11. 3. 2015 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Barjanska cesta 3 (zaposlen v Odvetniški
pisarni Miro Senica in odvetniki, d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Jernej Praznik, rojen 22. 2.
1985 v Novem mestu, z dnem 11. 3. 2015 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Dalmatinova ulica 2 (zaposlen v odvetniški
družbi Pečanac in Rakun, odvetniška družba d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Janja Benić, rojena 1. 4.
1984 v Mariboru, z dnem 11. 3. 2015 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Kopru, Ulica 15. maja 24 (zaposlena pri odvetnici Nini
Cek Perhavec).
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Obveščamo vas, da se Božidar Bohinc, rojen 8. 11.
1954 v Ljubljani, odvetnik iz Kranja, z dnem 24. 2. 2015
izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega
poklica zaradi upokojitve.
Prevzemniki poslov odvetniške pisarne Božidarja
Bohinca so odvetniki Aleš Pretnar, Erna Mokorel in Janez Hočevar iz Odvetniške družbe Hočevar – Mokorel
o.p. – d.o.o., Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.
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Obveščamo vas, da se Nina Božič, rojena 28. 10.
1983 v Kopru, odvetnica iz Ljubljane, Brdnikova ulica 44
(zaposlena v Odvetniški pisarni Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o.), z dnem 10. 2. 2015 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama
odrekla opravljanju odvetniškega poklica.
Obveščamo vas, da se Zlata Maher, rojena dne
25. oktobra 1955 v Ljubljani, odvetnica iz Ljubljane, Kebetova 20, z dnem 31. 3. 2015 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve.
Prevzemnik odvetniške pisarne Zlate Maher je Rok
Munih, odvetnik iz Kopra, Župančičeva 16.
Obveščamo vas, da se Brane Gorše, odvetnik iz
Ljubljane, rojen 24. 4. 1960 v Ljubljani, z dnem 19. 2.
2015 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice
Slovenije, iz razloga po 3. točki prvega odstavka 30. člena Zakona o odvetništvu.
Prevzemnik odvetniške pisarne Braneta Goršeta
je odvetnik Darko Avsenik iz Odvetniške družbe Ferfolja, Ljubič, Bauk o.p., d.o.o., Slomškova ulica 17, 1000
Ljubljana.
Obveščamo vas, da se Milomir Jovanović, rojen
20. 9. 1950 v Podravanju, BIH, odvetnik iz Ljubljane,
Slovenska cesta 55/b, z dnem 30. 4. 2015 izbriše iz
imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker
se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve.
Prevzemnica poslov odvetniške pisarne Milomirja
Jovanovića je Sanja Mitrović, odvetnica iz Ljubljane,
Kolodvorska ulica 8.
Obveščamo vas, da se Emina Bajraktarević, rojena
24. 7. 1977 v kraju Kisumu, Kenija, odvetnica iz Ljub
ljane, Slomškova ulica 7, z dnem 15. 3. 2015 izbriše iz
imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker
se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica.
Prevzemniki odvetniške pisarne Emine Bajraktarević so odvetniki Damijan Brulc, Luka Gaberščik in Tina
Kikelj iz Odvetniške družbe Brulc, Gaberščik in Kikelj
o.p., d.o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana.
III. Spremembe
Obveščamo vas, da Polona Čarman, rojena 23. 12.
1978 v Ljubljani, odvetnica iz Grosupljega, Taborska
cesta 13, z dnem 16. 2. 2015 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena v Odvetniški družbi Čeferin
o.p., d.o.o., Taborska cesta 13, Grosuplje.
Odvetnica Polona Čarman z dnem 17. 2. 2015
nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na naslovu: Komenskega 12, 1000 Ljubljana,
tel. 01/292-70-66, e-pošta: polona.carman@op-carman.si.
Obveščamo vas, da je mag. Denis Kostrevc, rojen 30. 8. 1977 v Novem mestu, odvetnik iz Ljubljane,
z dnem 28. 2. 2015 prenehal opravljati odvetništvo kot
odvetnik zaposleni v Odvetniški pisarni Matej Erjavec,
d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 14, Ljubljana, glede na
to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Kostrevc, d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 14,
1000 Ljubljana.
Odvetnik mag. Denis Kostrevc z dnem 1. 3. 2015
odvetniški poklic opravlja v okviru poslovanja Odvetniške pisarne Kostrevc, d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 14,
1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da Matej Sršen, rojen 29. 5. 1962
v Celju, odvetnik iz Grosupljega, z dnem 1. 4. 2015
preneha opravljati odvetniški poklic v okviru poslovanja
Odvetniške družbe Čeferin, o.p., d.o.o., Grosuplje, Taborska 13.
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Odvetnik Matej Sršen z dnem 2. 4. 2015 nadaljuje
odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na naslovu: Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana, tel. 01/430-48-46,
faks: 01/430-48-47.
Obveščamo vas, da je Simona Marko, rojena 22. 6.
1980 v Mariboru, odvetnica iz Celja, z dnem 31. 12.
2014 prenehala opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena pri Marjani Verstovšek, odvetnici iz Celja, Ljub
ljanska cesta 5a in se je z dnem 1. 1. 2015 zaposlila pri
Boštjanu Verstovšku, odvetniku iz Celja, Ljubljanska
cesta 5a.
Obveščamo vas, da Tadej Kovačič, rojen 6. 12.
1978 v Ljubljani, odvetnik iz Ljubljane, Pražakova 6,
z dnem 31. 3. 2015 preneha opravljati odvetništvo kot
odvetnik zaposlen pri odvetnici Nevenki Šorli, Pražakova 6, 1000 Ljubljana.
Odvetnik Tadej Kovačič z dnem 1. 4. 2015 nadaljuje
odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na istem
naslovu.
Obveščamo vas, da Andrej Jurjevčič, rojen 11. 10.
1980 v Ljubljani, odvetnik iz Ljubljane, Poljanski nasip 8,
z dnem 16. 3. 2015 preneha opravljati odvetništvo kot
odvetnik zaposlen v Odvetniški družbi Pantelič in odvetniki o.p., d.o.o., Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana.
Odvetnik Andrej Jurjevčič z dnem 17. 3. 2015 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na
naslovu: Trg Karla Grabeljška 1, 1360 Vrhnika, GSM:
040/552-136.
Obveščamo vas, da Jernej Mravljak, rojen 8. 4.
1978 v Mariboru, odvetnik iz Maribora, Ulica Vita Kraigherja 5, z dnem 28. 2. 2015 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnik zaposlen v Odvetniški družbi Zdravković o.p. – d.o.o., Maribor.
Odvetnik Jernej Mravljak z dnem 1. 3. 2015 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na
istem naslovu: Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor,
tel. 02/231-05-81, faks: 02/230-20-10.
Obveščamo vas, da bo odvetnik Jože Golobič, rojen 8. 2. 1973 v Ljubljani, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana,
od dne 1. 3. 2015 dalje posloval tudi kot samostojni odvetnik na istem naslovu: Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe:
Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana spremenjena in sicer
se spremenjena firma glasi: Odvetniška družba Križanec
o.p., d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da je odvetnici Maji Prebil, roj.
28. 8. 1986 v Ljubljani, z dnem 22. 2. 2015 prenehalo
delovno razmerje v Odvetniški družbi Križanec o.p.,
d.o.o., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, glede na to, da je
pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba
Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000
Ljubljana.
Odvetnica Maja Prebil z dnem 23. 2. 2015 odvetniški poklic opravlja v okviru poslovanja Odvetniške družbe Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Dalmatinova ulica 2,
1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da je odvetnica mag. Maja Potočnik, roj. 4. 5. 1980 v Novem mestu, z dnem 24. 2. 2015
izstopila iz Odvetniške družbe Križanec & Potočnik o.p.,
d.o.o., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, in smo jo s tem
dnem prenehali voditi kot odvetnico – družbenico, glede
na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Dalmatinova
ulica 2, 1000 Ljubljana.
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Odvetnica mag. Maja Potočnik z dnem 25. 2. 2015
odvetniški poklic opravlja v okviru poslovanja Odvetniške družbe Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Dalmatinova
ulica 2, 1000 Ljubljana.
Dne 21. 1. 2015 smo vas obvestili, da se Branka
Jambrovič, rojena 24. 3. 1953 v Ljubljani, odvetnica iz
Domžal, Ljubljanska cesta 90, z dnem 22. 12. 2014 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije,
iz razloga po 7. točki prvega odstavka 30. člena Zakona
o odvetništvu v zvezi s 7. točko prvega odstavka 25. člena Zakona oodvetništvu ter da je prevzemnik odvetniške
pisarne Branke Jambrovič odvetnik Bojan Makovec,
Ulica Ivana Pengova 22, 1230 Domžale.
Obveščamo vas, da je Upravno sodišče RS v Ljub
ljani s sodbo opr.št. I U 109/2015-17 z dne 4. 3. 2015
odpravilo odločbo Odvetniške zbornice Slovenije opr.
št. 1207/2014 z dne 11. 11. 2014 ter zadevo vrnilo v ponovni postopek.
VI. Preselitve
Zadeva: Obvestilo o preselitvi sedeža odvetniške
pisarne
Obveščamo vas, da bo Vanja Jelen Polanc, rojena 25. 6. 1978 v Mariboru, odvetnica iz Maribora,
z dnem 13. 2. 2015 preselila sedež pisarne z naslova
Ulica Vita Kraigherja 8, Maribor, na novi naslov: Ulica
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/621-78-54, faks:
02/621-78-55.
Obveščamo vas, da bo Odvetniška pisarna Erman,
d.o.o. (odvetnica Mojca Erman) z dnem 1. 4. 2015 preselila sedež pisarne z naslova Opekarska cesta 11, Ljub
ljana, na novi naslov: Komenskega ulica 12, 1000 Ljub
ljana, tel. 01/292-70-67, e-pošta: mojca.erman@lawoffice.si.
Obveščamo vas, da bo Polona Rizman, rojena
11. 12. 1978 v Ljubljani, odvetnica iz Kamnika, z dnem
1. 4. 2015 preselila sedež pisarne z naslova Glavni
trg 12, Kamnik, na novi naslov: Ljubljanska cesta 4j,
1241 Kamnik, tel. 01/620-22-88, faks: 01/620-22-89.
Obveščamo vas, da je Urban Vrtačnik, rojen 29. 9.
1980 v Ljubljani, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 2. 3. 2015
preselil sedež pisarne z naslova Miklošičeva cesta 18,
Ljubljana, na novi naslov: Beethovnova ulica 9, 1000
Ljubljana, tel. 01/200-96-30, faks: 01/200-96-32.
Obveščamo vas, da bo mag. Boštjan Rejc, odvetnik
iz Ljubljane, z dnem 1. 4. 2015 preselil sedež pisarne
z naslova Kolodvorska ulica 7, Ljubljana, na novi naslov:
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, tel. 08/205-21-11
in 08/205-21-12, faks: 08/205-21-10.
Obveščamo vas, da sta odvetnica Tanja Glušič in
Odvetniška družba Glušič o.p., d.o.o., Domžale z dnem
15. 2. 2015 preselila sedež pisarne z naslova Cesta
talcev 5, 1230 Domžale, na novi naslov: Pod javorji 6,
PC Komenda, 1218 Komenda, tel./faks: 01/234-53-47,
GSM: 031/335-435.
V. Družbe
Obveščamo vas, da je pričela poslovati odvetniška
družba: Odvetnik Mitja Ozbič, Odvetniška pisarna d.o.o.,
Ulica 1. maja 5, 6210 Sežana.
Obveščamo vas, da je pričela poslovati odvetniška
družba: Odvetniška pisarna Sladič & Resnik, d.o.o.,
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Verk, d.o.o., Vrunčeva
ulica 1, 3000 Celje.
Odvetniška zbornica Slovenije
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Evidence sindikatov
Št. 101-61/2014-4

Ob-1224/15

V evidenci statutov sindikatov, ki jo hrani Upravna enota Ljubljana, Izpostava Vič - Rudnik je bil statut
Organizacije sindikata Ministrstva za infrastrukturo
in prostor, s skrajšanim imenom OS MZIP, s sedežem
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, vpisan v evidenco
pod zaporedno številko 227 z dne 17. 10. 2013, z odločbo št. 101-52/2013-5 z dne 17. 10. 2013, zaradi spremembe imena, se vpišejo spremenjena pravila sindikata, in sicer: zaporedna številka vpisa v evidenco 232,
naziv pravil/statuta: Pravila organizacije sindikata Ministrstva za infrastrukturo, ime in kratica sindikata:
Organizacija sindikata Ministrstva za infrastrukturo, skrajšano: OS MZI, sedež sindikata: Langusova
ulica 4, 1000 Ljubljana.
Št. 101-2/2015-2

Ob-1527/15

Sindikat carinikov Slovenije, Organizacija sindikata Carinskega urada Maribor, vpisan v evidenco
statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, dne 11. 5.
1993, pod zaporedno številko 16/1993, in spremembe vpisane dne 28. 7. 2000, pod zaporedno številko
22/2000 ter sprememba dne 1. 4. 2004 pod zaporedno
številko 9/2004, je spremenil naziv sindikata in sedaj
glasi: Sindikat carinikov Slovenije, Organizacija sindikata Podravja.
Skrajšano ime sindikata je SCS-Organizacija sindikata Podravja.
Sindikat carinikov Slovenije, Organizacija sindikata Podravja, je spremenil vsebino statuta – Pravila
SCS-Organizacije sindikata Podravja.
Sprememba naziva sindikata (in spremenjen statut
sindikata) velja od 27. 2. 2015 dalje in je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod
zaporedno številko 3/2015 z dne 27. 2. 2015.
Št. 101-4/2015-2

Ob-1528/15

Statut Sindikata Adria Airways, s sedežem Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik – Aerodrom, se sprejme
v hrambo pri Upravni enoti Kranj in je bil sprejet dne
9. 1. 2015, se vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod
zaporedno številko 218.
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Št.

Objave po Zakonu o medijih
Ob-1799/15
Ime medija: RTS.
Izdajatelj: Tele 59, družba za audio in vizuelno komunikacijo, d.o.o.
Direktor: Stjepan Jerić.
Odgovorna urednica: Jana Ujčič.
Lastniki:
– Komunikacija d.o.o., Prešernova ulica 3, 2000
Maribor (75 %),
– Lenko Vidmar, Vukovski dol 15, 2221 Jarenina
(25 %).
Ob-1814/15
Ime medija: TV nakupi.
Izdajatelj medija: TV nakupi d.o.o., Liminjanska 96,
6320 Portorož.
Ime in priimek ter stalno bivališče fizične osebe, ki
ima najmanj 5 % delež izdajatelja in 5 % upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic: Matjaž Dodič, Ulica 30. divizije 10, 6320 Portorož.
Zakoniti zastopnik izdajatelja in direktor družbe:
Matjaž Dodič, Ulica 30. divizije 10, 6320 Portorož.
Ob-1815/15
Ime medija: Sponka.tv.
Izdajatelj medija: Domates d.o.o., Liminjanska 96,
6320 Portorož.
Ime in priimek ter stalno bivališče fizične osebe, ki
ima najmanj 5 % delež izdajatelja in 5 % upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic: Matjaž Dodič, Ulica 30. divizije 10, 6320 Portorož.
Zakoniti zastopnik izdajatelja in direktor družbe:
Matjaž Dodič, Ulica 30. divizije 10, 6320 Portorož.
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Zavarovanja terjatev
SV 200/15

Ob-1816/15

Na podlagi notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana, SV 200/15 z dne 1. 4. 2015 sta bili nepremičnini, in sicer posamezna dela stavbe v pritličju poslovne
stavbe na naslovu Maklenovec 3, 1225 Lukovica, ki sta
po katastrskih podatkih v k.o. Lukovica označeni z ID
znakoma 1933-148-19 (gostinski lokal) in 1933-148-20
(trgovina), katerih lastnik do celote (1/1) je zastavitelj
Cerar, trgovina in storitve, d.o.o., Lukovica pri Domžalah, Stari trg 14, 1225 Lukovica, MŠ 5844223000,
v zavarovanje bodoče pogojne terjatve v maksimalnem
znesku 110.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 170025/2014

Os-1592/15

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, opr. št. VL 170025/2014 z dne 11. 12. 2014,
ki je 6. 1. 2015 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja izv. Leon Markovčič, opr. št.
IZV 15/2015 z dne 21. 1. 2015, bila nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 3, stavba 370, v izmeri 66,42 m2, prvo nadstropje, na naslovu
Cesta Cirila Tavčarja 11, Jesenice, last dolžnika Janeza
Hribljana, zarubljena v korist upnika JEKO-IN, javno
komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala
Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave 242,45 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 4. 3. 2015
VL 178308/2014

Os-1593/15

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, opr. št. VL 178308/2014 z dne 13. 1. 2015,
ki je 24. 1. 2015 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja izv. Leon Markovčič, opr.
št. IZV 22/2015 z dne 3. 2. 2015, bila nepremičnina,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je dvosobno stanovanje št. 7, v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu
Cesta 1. maja 40, Jesenice, v izmeri 41,83 m2, parc.
št. 2355, vl. št. 962, k.o. Jesenice, zarubljena v korist
upnika JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave 603,79 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 4. 3. 2015
In 2416/2014-9

Os-1749/15

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, opr. št. In 2416/2014 z dne 16. 12. 2014, je
bil dne 8. 1. 2015 opravljen v korist upnika Prvi faktor,
faktoring družba, d.o.o., rubež nepremičnine, začasni
ID št. 01435-081 v stavbi ID znak: 1725-1435, s pripadajočim deležem na skupnih delih stavbe, to je poslovnega
prostora, v izmeri 128,81 m2, v 1. in 2. etaži stavbe na
naslovu Vošnjakova 9, Ljubljana, last dolžnika Class
I d.o.o., podjetje za agencijske storitve, proizvodnjo,
trgovino in zunanjo trgovino Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 2015

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
N 39/2012

Os-1555/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku
Juretu Likarju, v nepravdni zadevi predlagatelja Javnega

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Žejn
d.o.o., iz Ljubljane, zoper nasprotni udeleženki: 1. Bernardka Doma, Nanoška ulica 4, Ljubljana, 2. Darinka
Ušeničnik, Rožna dolina cesta XI/7, Ljubljana, ob udeležbi: 1. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
ki jo zastopa Odvetniška družba Kozinc in partnerji, op.,
d.o.o., iz Ljubljane, 2. Mojca Lovšin Dostal, Cankarjeva ulica 3a, Krško, 3. Alojzij Kos, Jamova cesta 54,
Ljubljana (naslov za vročanje: Bučka 4, 8276 Bučka),
4. Tatjana Oven, Jamova cesta 54, Ljubljana, 5. Terezija
Oven, Jamova cesta 54, Ljubljana, 6. Alenka Gumze,
Jaskova 4, Slovenj Gradec, 7. Slavka Končan, Jamova
cesta 54, Ljubljana, 8. Kristina Koman, Spodnji Rudnik
IV 8, Ljubljana, 9. Alenka Kozarov, Jamova cesta 54,
Ljubljana, 10. Vera Banić, Jamova cesta 54, Ljubljana,
11. Anton Marolt, Jamova cesta 54, Ljubljana, 12. Nadja Cvek, Jamova cesta 54, Ljubljana, 13. Viktor Berlec,
Jamova cesta 54, Ljubljana, 14. Tina Popović, Jamova cesta 54, Ljubljana, 15. Igor Medjugorac, Jamova
cesta 54, Ljubljana, 16. Matjaž Urleb, Jamova cesta 54,
Ljubljana, 17. Marija Krmelj, Jamova cesta 54, Ljubljana,
18. Viktor Bernik, Jamova cesta 54, Ljubljana, 19. Urška
Piskar, Jamova cesta 54, Ljubljana, 20. Marija Boban,
Jamova cesta 54, Ljubljana, 21. Tončka Božič, Rozmanova 68, Koper, 22. Matevž Božič, Rozmanova 68, Koper,
23. Anton Kustec, Jamova cesta 54, Ljubljana, 24. Vesna Kustec, Jamova cesta 54, Ljubljana, 25. Igor Sirnik,
Jana Husa 40, Ljubljana, 26. Ernest Faninger, Jamova
cesta 54, Ljubljana (začasno: DSO Ljubljana Vič, Cesta
na Bokalce 51, Ljubljana), 27. Vlasta Trstenjak, Jamova
cesta 54, Ljubljana, 28. Mihaela Vanič Buković, Jamova
cesta 54, Ljubljana, 29. Matija Vilhar, Jamova cesta 54,
Ljubljana, 30. Zdravko Danilović, Jamova cesta 54, Ljub
ljana, 31. Stojan Urbančič, Jamova cesta 54, Ljubljana,
32. Boštjan Oblak, Jamova cesta 54, Ljubljana, 33. Center za dopisno izobraževanje Univerzum, Grošljeva
ulica 4, Ljubljana, 34. David Žehelj, Spodnje Kraše 38,
Šmartno ob Dreti, 35. Marija Kovše, Križeča vas 5 a, Poljčane, 36. Dušan Kovše, Bogišičeva 6, Ljubljana, 37. Maja
Lindič, Cesta Tončke Čeč 76, Trbovlje, 38. Aleš Končan,
Herbersteinova ulica 14, Ljubljana, 39. ki jih zastopa
upravnik Metalka stanovanjske storitve d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljubljana, njega pa Ila Zupančič, odvetnica
v Ljubljani, dne 12. 2. 2015 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne in prodajne pogodbe št. 369/67, z dne
31. 10. 1967, sklenjene med prodajalcem GP „Tehnogradom“ Ljubljana, Tržaška cesta 68/a in kupcem Janez
Gorjan, Golnik 47, Golnik, predmet pogodbe je 2-sobno
stanovanje št. 10/I (sedaj ID 4), ki se nahaja v stavbi C –
12 ob Jamovi ulici, s površino 58,05 m2;
– kupoprodajne pogodbe z dne 18. 2. 1985, sklenjene med prodajalcem Janez Gorjan, Golnik 47, Golnik
in kupcem Ladislav Zajc, stan. Langusova 25, Ljub
ljana, predmet pogodbe je 2-sobno stanovanje v prvem
nadstropju, št. 10/I (sedaj ID 4), ki se nahaja v stavbi
C – 12 ob Jamovi ulici, s površino 58,05 m2;
– darilne pogodbe z dne 14. 3. 1986, sklenjene med
darovalcem Ladislav Zajc, stan. Jamova 54, Ljubljana,
roj. 14. 6. 1901 in obdarjencem Tomaž Zajc, stan. Črtomirova ulica 21/a, Ljubljana, roj. 2. 5. 1939, predmet
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pogodbe je 2-sobno stanovanje v prvem nadstropju,
št. 10/I (sedaj ID 4), ki se nahaja v stavbi C – 12 ob Jamovi ulici, s površino 58,05 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na
oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženke Alenke Gumze, Jamova cesta 54, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2015
N 39/2012

Os-1556/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku Juretu Likarju, v nepravdni zadevi predlagatelja
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna
Žejn d.o.o., iz Ljubljane, zoper nasprotni udeleženki:
1. Bernardka Doma, Nanoška ulica 4, Ljubljana, 2. Darinka Ušeničnik, Rožna dolina cesta XI/7, Ljubljana,
ob udeležbi: 1. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kozinc in
partnerji, op., d.o.o., iz Ljubljane, 2. Mojca Lovšin Dostal, Cankarjeva ulica 3a, Krško, 3. Alojzij Kos, Jamova
cesta 54, Ljubljana (naslov za vročanje: Bučka 4, 8276
Bučka), 4. Tatjana Oven, Jamova cesta 54, Ljubljana,
5. Terezija Oven, Jamova cesta 54, Ljubljana, 6. Alenka
Gumze, Jaskova 4, Slovenj Gradec, 7. Slavka Končan,
Jamova cesta 54, Ljubljana, 8. Kristina Koman, Spodnji Rudnik IV 8, Ljubljana, 9. Alenka Kozarov, Jamova
cesta 54, Ljubljana, 10. Vera Banić, Jamova cesta 54,
Ljubljana, 11. Anton Marolt, Jamova cesta 54, Ljubljana,
12. Nadja Cvek, Jamova cesta 54, Ljubljana, 13. Viktor
Berlec, Jamova cesta 54, Ljubljana, 14. Tina Popović,
Jamova cesta 54, Ljubljana, 15. Igor Medjugorac, Jamova cesta 54, Ljubljana, 16. Matjaž Urleb, Jamova
cesta 54, Ljubljana, 17. Marija Krmelj, Jamova cesta 54,
Ljubljana, 18. Viktor Bernik, Jamova cesta 54, Ljubljana,
19. Urška Piskar, Jamova cesta 54, Ljubljana, 20. Marija
Boban, Jamova cesta 54, Ljubljana, 21. Tončka Božič,
Rozmanova 68, Koper, 22. Matevž Božič, Rozmanova 68, Koper, 23. Anton Kustec, Jamova cesta 54, Ljub
ljana, 24. Vesna Kustec, Jamova cesta 54, Ljubljana,
25. Igor Sirnik, Jana Husa 40, Ljubljana, 26. Ernest
Faninger, Jamova cesta 54, Ljubljana (začasno: DSO
Ljubljana Vič, Cesta na Bokalce 51, Ljubljana), 27. Vlasta Trstenjak, Jamova cesta 54, Ljubljana, 28. Mihaela
Vanič Buković, Jamova cesta 54, Ljubljana, 29. Matija
Vilhar, Jamova cesta 54, Ljubljana, 30. Zdravko Danilović, Jamova cesta 54, Ljubljana, 31. Stojan Urbančič,
Jamova cesta 54, Ljubljana, 32. Boštjan Oblak, Jamova
cesta 54, Ljubljana, 33. Center za dopisno izobraževanje univerzum, Grošljeva ulica 4, Ljubljana, 34. David
Žehelj, Spodnje Kraše 38, Šmartno ob Dreti, 35. Marija
Kovše, Križeča vas 5 a, Poljčane, 36. Dušan Kovše,
Bogišičeva 6, Ljubljana, 37. Maja Lindič, Cesta Tončke Čeč 76, Trbovlje, 38. Aleš Končan, Herbersteinova
ulica 14, Ljubljana, 39. ki jih zastopa upravnik Metalka
stanovanjske storitve d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljub
ljana, njega pa Ila Zupančič, odvetnica v Ljubljani, dne
12. 2. 2015 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: kupoprodajne pogodbe št.
S – 2 – 45/65 z dne 17. 6. 1965, sklenjene med prodajalcem Stanovanjski sklad občine Ljubljana - Vič Rudnik
po Zavodu za stanovanjsko in komunalno gospodarstvo
Vič in kupcema Slavka in Franc Končan, stan. Kodro-

va 1, predmet pogodbe 2-sobno večje stanovanje št. 9
(sedaj ID 5), v I. nadstropju, v izmeri 61,00 m2, ki se
nahaja v sklopu stanovanjskega objekta C – 12, na naslovu Jamova cesta 54, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na
oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist udeležencev
Aleša Končana, Herbersteinova ulica 14, Ljubljana in
Slavke Končan, Jamova 54, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2015
N 39/2012

Os-1560/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku
Juretu Likarju, v nepravdni zadevi predlagatelja Javnega
stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna
Žejn d.o.o., iz Ljubljane, zoper nasprotni udeleženki:
1. Bernardka Doma, Nanoška ulica 4, Ljubljana, 2. Darinka Ušeničnik, Rožna dolina cesta XI/7, Ljubljana,
ob udeležbi: 1. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kozinc in
partnerji, op., d.o.o., iz Ljubljane, 2. Mojca Lovšin Dostal, Cankarjeva ulica 3a, Krško, 3. Alojzij Kos, Jamova
cesta 54, Ljubljana (naslov za vročanje: Bučka 4, 8276
Bučka), 4. Tatjana Oven, Jamova cesta 54, Ljubljana,
5. Terezija Oven, Jamova cesta 54, Ljubljana, 6. Alenka
Gumze, Jaskova 4, Slovenj Gradec, 7. Slavka Končan,
Jamova cesta 54, Ljubljana, 8. Kristina Koman, Spodnji Rudnik IV 8, Ljubljana, 9. Alenka Kozarov, Jamova
cesta 54, Ljubljana, 10. Vera Banić, Jamova cesta 54,
Ljubljana, 11. Anton Marolt, Jamova cesta 54, Ljubljana,
12. Nadja Cvek, Jamova cesta 54, Ljubljana, 13. Viktor
Berlec, Jamova cesta 54, Ljubljana, 14. Tina Popović,
Jamova cesta 54, Ljubljana, 15. Igor Medjugorac, Jamova cesta 54, Ljubljana, 16. Matjaž Urleb, Jamova
cesta 54, Ljubljana, 17. Marija Krmelj, Jamova cesta 54,
Ljubljana, 18. Viktor Bernik, Jamova cesta 54, Ljubljana,
19. Urška Piskar, Jamova cesta 54, Ljubljana, 20. Marija
Boban, Jamova cesta 54, Ljubljana, 21. Tončka Božič,
Rozmanova 68, Koper, 22. Matevž Božič, Rozmanova 68, Koper, 23. Anton Kustec, Jamova cesta 54, Ljub
ljana, 24. Vesna Kustec, Jamova cesta 54, Ljubljana,
25. Igor Sirnik, Jana Husa 40, Ljubljana, 26. Ernest
Faninger, Jamova cesta 54, Ljubljana (začasno: DSO
Ljubljana Vič, Cesta na Bokalce 51, Ljubljana), 27. Vlasta Trstenjak, Jamova cesta 54, Ljubljana, 28. Mihaela
Vanič Buković, Jamova cesta 54, Ljubljana, 29. Matija
Vilhar, Jamova cesta 54, Ljubljana, 30. Zdravko Danilović, Jamova cesta 54, Ljubljana, 31. Stojan Urbančič,
Jamova cesta 54, Ljubljana, 32. Boštjan Oblak, Jamova
cesta 54, Ljubljana, 33. Center za dopisno izobraževanje Univerzum, Grošljeva ulica 4, Ljubljana, 34. David
Žehelj, Spodnje Kraše 38, Šmartno ob Dreti, 35. Marija
Kovše, Križeča vas 5 a, Poljčane, 36. Dušan Kovše,
Bogišičeva 6, Ljubljana, 37. Maja Lindič, Cesta Tončke Čeč 76, Trbovlje, 38. Aleš Končan, Herbersteinova
ulica 14, Ljubljana, 39. ki jih zastopa upravnik Metalka
stanovanjske storitve d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljub
ljana, njega pa Ila Zupančič, odvetnica v Ljubljani, dne
12. 2. 2015 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
z dne 10. 6. 1965, sklenjene med prodajalcem Stanovanjski sklad občine Ljubljana – Vič – Rudnik po Zavo-
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du za stanovanjsko in komunalno gospodarstvo Vič in
kupcem Viktor Berlec, Kidričeva 5, Kamnik, predmet
pogodbe, dvosobno stanovanje, v III. nadstropju, št. 21
(sedaj ID 11), v izmeri 61,00 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Jamova cesta 54, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na
oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženca Viktorja Berleca, Jamova cesta 54, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2015
N 39/2012

Os-1561/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku Juretu Likarju, v nepravdni zadevi predlagatelja
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna
Žejn d.o.o., iz Ljubljane, zoper nasprotni udeleženki:
1. Bernardka Doma, Nanoška ulica 4, Ljubljana, 2. Darinka Ušeničnik, Rožna dolina cesta XI/7, Ljubljana,
ob udeležbi: 1. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kozinc in
partnerji, op., d.o.o., iz Ljubljane, 2. Mojca Lovšin Dostal, Cankarjeva ulica 3a, Krško, 3. Alojzij Kos, Jamova
cesta 54, Ljubljana (naslov za vročanje: Bučka 4, 8276
Bučka), 4. Tatjana Oven, Jamova cesta 54, Ljubljana,
5. Terezija Oven, Jamova cesta 54, Ljubljana, 6. Alenka
Gumze, Jaskova 4, Slovenj Gradec, 7. Slavka Končan,
Jamova cesta 54, Ljubljana, 8. Kristina Koman, Spodnji Rudnik IV 8, Ljubljana, 9. Alenka Kozarov, Jamova
cesta 54, Ljubljana, 10. Vera Banić, Jamova cesta 54,
Ljubljana, 11. Anton Marolt, Jamova cesta 54, Ljubljana,
12. Nadja Cvek, Jamova cesta 54, Ljubljana, 13. Viktor
Berlec, Jamova cesta 54, Ljubljana, 14. Tina Popović,
Jamova cesta 54, Ljubljana, 15. Igor Medjugorac, Jamova cesta 54, Ljubljana, 16. Matjaž Urleb, Jamova
cesta 54, Ljubljana, 17. Marija Krmelj, Jamova cesta 54,
Ljubljana, 18. Viktor Bernik, Jamova cesta 54, Ljubljana,
19. Urška Piskar, Jamova cesta 54, Ljubljana, 20. Marija
Boban, Jamova cesta 54, Ljubljana, 21. Tončka Božič,
Rozmanova 68, Koper, 22. Matevž Božič, Rozmanova 68, Koper, 23. Anton Kustec, Jamova cesta 54, Ljub
ljana, 24. Vesna Kustec, Jamova cesta 54, Ljubljana,
25. Igor Sirnik, Jana Husa 40, Ljubljana, 26. Ernest
Faninger, Jamova cesta 54, Ljubljana (začasno: DSO
Ljubljana Vič, Cesta na Bokalce 51, Ljubljana), 27. Vlasta Trstenjak, Jamova cesta 54, Ljubljana, 28. Mihaela
Vanič Buković, Jamova cesta 54, Ljubljana, 29. Matija
Vilhar, Jamova cesta 54, Ljubljana, 30. Zdravko Danilović, Jamova cesta 54, Ljubljana, 31. Stojan Urbančič,
Jamova cesta 54, Ljubljana, 32. Boštjan Oblak, Jamova
cesta 54, Ljubljana, 33. Center za dopisno izobraževanje Univerzum, Grošljeva ulica 4, Ljubljana, 34. David
Žehelj, Spodnje Kraše 38, Šmartno ob Dreti, 35. Marija
Kovše, Križeča vas 5 a, Poljčane, 36. Dušan Kovše,
Bogišičeva 6, Ljubljana, 37. Maja Lindič, Cesta Tončke Čeč 76, Trbovlje, 38. Aleš Končan, Herbersteinova
ulica 14, Ljubljana, 39. ki jih zastopa upravnik Metalka
stanovanjske storitve d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljub
ljana, njega pa Ila Zupančič, odvetnica v Ljubljani, dne
12. 2. 2015 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. V – 495/86 –
M.M1., namesto razlastitve z dne 31. 12. 1986 sklenjena
med prodajalci Alojz Kos, Alojzija Kos in Marjan Kos,
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vsi iz Ljubljane, stanujoči na naslovu Lahova pot 25 in
kupcem Skupnost za ceste Slovenije, Ljubljana, Titova 64, v nadaljnjem besedilu: druga pogodbena stranka
zastopana na podlagi pogodbenega razmerja po Zavodu za izgradnjo Ljubljane n. sol. o, TOZD Urejanje
stavbnega zemljišča n. sub. o., Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 22, predmet pogodbe stanovanje št. 2 (sedaj
ID 2) v pritličju, površine 76,00 m2, ki se nahaja v stanovanjskem bloku na Jamovi 54, Ljubljana.
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 sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist udeleženca Alojzija Kosa,
Jamova cesta 54, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2015
N 526/2012

Os-1674/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa
Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, Ljubljana, zoper
nasprotnega udeleženca: Ingrad gradbeno podjetje d.d.
– v stečaju, Lava 7, Celje, ki ga zastopa stečajni upravitelj Zvonimir Hudej, ob udeležbi: 1. Skupnost lastnikov
Pot k ribniku 16–22, Ljubljana, Pot k ribniku 22, Ljub
ljana, 2. Anton jakopanec, 3. Ivana jakopanec, oba Pot
k ribniku 22, Ljubljana, 4. Frančiška Prijatelj, Pot k ribniku 20, Ljubljana, 5. Leopold Arko, Pot k ribniku 22,
Ljubljana, 6. Vlado Dimitrijevič, 7. Stanka Dimitrijevič,
8. Franc Flajnik, 9. Pavla Flajnik, vsi Pot k ribniku 20,
Ljubljana, 10. Jože Trontelj, Pot k ribniku 18, Ljubljana,
11. Edita Rotner, Pot k ribniku 22, Ljubljana, 12. Rado
Milan Gliha, 13. Pavla gliha, oba Pot k ribniku 20, Ljub
ljana, 14. Mirko Čeha, 15. Istvan Radoczy, 16. Pavao
Dimitrije Jakšića, 17. Karolina Moneta, 18. Drago Cenčič, vsi Pot k ribniku 18, Ljubljana, 19. Vasja Cenčič,
Šarhova ulica 6, Ljubljana, 20. Kristina Švigelj Šavli,
Pot k ribniku 22, Ljubljana, 21. Anica Menart, 22. Jože
Menart, oba Pot k ribniku 16, Ljubljana, 23. Mira Zalta, Pot k ribniku 18, Ljubljana, 24. Veselka Marković,
25. Zvonko Marković, oba Pot k ribniku 22, Ljubljana,
26. Branko Georgievski, 27. Marija Georgievski, oba
Pot k ribniku 20, Ljubljana, 28. Draga Vinko, 29. Josip
Vinko, oba Pot k ribniku 18, Ljubljana, 30. Marija Markeš, Murova 13, Jesenice, 31. Marica Širec, 32. Majda
Krajnc Židan, obe Pot k ribniku 16, Ljubljana, 33. Pavel
Žakelj, Ferberjeva 13, Ljubljana, 34. Milan Trunkelj, 35.
Alojzija Trunkelj, oba Pot k ribniku 18, Ljubljana, 36. Mitja Premrov, Pot k ribniku 16, Ljubljana, 37. Rasma Kujundžić, 38. Refik Kujundžić, oba Pot k ribniku 18, Ljub
ljana, 39. Ljudmila Potokar, Pot k ribniku 16, Ljubljana,
40. Ana Blatnik, Pot k ribniku 22, Ljubljana, 41. Andreja
Remih, Gregorčičeva 19, Bled, 42. Verona Geč, 43.
Ana Sovdat, 44. Jana Sovdat Pogačar, vse Pot k ribniku 20, Ljubljana, 45. Adnan Zubčevič, Maistrova 12,
Ilirska Bistrica, 46. Mihela Rebolj, Sela 17a, Grosuplje,
47. Katarina Bencek, Pot k ribniku 22, Ljubljana, 48.
Dževad Beganović, 49. Ivana Pavliha, oba Pot k ribniku 20, Ljubljana, 50. Damjan Dolinar, Pot k ribniku 16,
Ljubljana, 51. Jože Jermančič, 52. Vera Jermančič, oba
Pot k ribniku 20, Ljubljana, 53. Rajko Todič, 54. Alojzija
Todič, oba Pot k ribniku 16, Ljubljana, 55. Marijana Štrbenk, Ulica bratov Učakar 94, Ljubljana, 56. Lili Petek
Rotar, Polje, cesta VI/10, Ljubljana, 57. Štefan Sedmak, Stantetova 26, Celje, ki ga zastopa Odvetniška
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družba Gregorovič-Pungartnik, o.p. – d.o.o. iz Šentjurja, 58. Franc Žmavc, 59. Marinka Žmavc, oba Pot
k ribniku 16, Ljubljana, 60. Metka Fir, 61. Majda Širec,
obe Pot k ribniku 20, Ljubljana, 62. David Bertoncelj,
Pot k ribniku 18, Ljubljana, 63. Magdalena Delmedico,
64. Janez Šteblaj, oba Pot k ribniku 22, Ljubljana, 65.
Vojko Nograšek, Galjevica 32, Ljubljana, 66. Bojan Ciglar, Pot k ribniku 16, Ljubljana, 67. Dragica Savić, 68.
Blagoje Savić, oba Pot k ribniku 22, Ljubljana, 69. Dušan Milovanović, 70. Safija Milovanović, oba Pot k ribniku 20, Ljubljana, 71. Maja Juvan, Pot k ribniku 18,
Ljubljana, 72. Štefica Kemec, Pot k ribniku 16, Ljub
ljana, 73. Milena Dedović, Pot k ribniku 22, Ljubljana,
74. Otilija Iljaš, Pot k ribniku 16, Ljubljana, 75. Breda
Dvořak Drašler, Pot k ribniku 18, Ljubljana, 76. Zlatko
Kolarev, Pot k ribniku 22, Ljubljana, 77. Latifi Mehdi,
Pot k ribniku 22, Ljubljana, 78. Katja Kozin Tušek, Pot
k ribniku 20, Ljubljana, 79. Alenka Kozin, Zvonarska
ulica 13, Ljubljana, 80. Andrej Bračič, Rakitna 354,
Preserje, 81. Ana Marija Šelih, Miklošičeva 9, Celje,
82. Valentin Urbančič, Trške njive 17, Žužemberk, ki
ga zastopa Milan Vajda, odvetnik v Ljubljani, 83. Ivana
Van, Snojeva ulica 4, Ljubljana, 84. Antonija Perpar,
Trnovski pristan 10, Ljubljana, 85. Ema Fink, Vrti 22,
Žužemberk, 86. Vlasta Luštek, Pot k ribniku 16, Ljub
ljana, 87. Jože Fir, 88. Olga Fir, oba Stopiče 87, Stopiče, 89. Simona Peterlin, 90. Edvard Peterlin, oba Pot
k ribniku 18, Ljubljana, 91. Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Kozinc in partnerji, o.p., d.o.o. iz Ljubljane, in 92.
Reiffeisen banka d.d., Zagrebška cesta 76, Maribor,
93. Onkološki inštitut, Zaloška 2, Ljubljana, 94. Klotilda
Korent, Pot k ribniku 16, Ljubljana, zaradi vzpostavitve
etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 9. 3. 2015, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 46/A-4 z dne 14. 8. 1972 in dodatka k isti pogodbi
z dne 29. 4. 1974, sklenjeno med prodajalcem Gradbeno industrijsko podjetje Ingrad Celje, Ljubljanska 16,
Celje in kupcem dr. Štefanom Sedmakom, Trubarjeva
ulica 8, Celje, in sicer za nepremičnino – enosobno
stanovanje št. 10 v II. nadstropju, površine 42,07 m2,
v objektu A-4 (4. vhod), v stanovanjski stavbi na naslovu: Ljubljana, Pot k ribniku 22, na zemljiških parcelah
številka 117/4, 117/5, 109/15, 109/16, 414/2, 117/2,
116/1, 52/3 in 52/1, vse k.o. Karlovško 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 sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženca Štefana Sedmaka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 3. 2015

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
P 255/2014

Os-1441/15

Okrajno sodišče v Kranju je po okrajni sodnici Ireni
Ahačič, v pravdni zadevi tožeče stranke Mire Bošnjak,
Ulica Tončka Dežmana 8, Kranj, ki jo zastopa Samo
Mirt Kavšek, odvetnik v Kranju, proti toženi stranki Husu
Bošnjaku, Koroška cesta 19, Kranj, zaradi plačila odškodnine in vrnitve stvari v posest, dne 13. 1. 2015 sklenilo:

toženi stranki Husu Bošnjaku se za zastopanje v tej
pravdni zadevi postavi začasna zastopnica, odvetnica
Brigita Žvan, Žirovnica 11, Žirovnica.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 13. 1. 2015
I 1420/2014

Os-1432/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad
Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti
dolžniku Hari Presetnik, Zaloška 275/A, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa začasni zastopnik Ladislav Hafner,
Kersnikova ul. 6/II, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave
Preživnine, sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Ladislav Hafner, Kersnikova ul. 6/II, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastop pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 2. 2015
VL 91303/2014

Os-1663/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika
Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska
cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška pisarna
Monika Lipovec, Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžniku Alešu Ferčec, Popovci 1 A, Ptujska Gora, zaradi
izterjave 671,71 EUR, sklenilo:
dolžniku Alešu Ferčec, Popovci 1 A, Ptujska Gora,
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica
Alenka Čeh Gerečnik, Minoritski trg 5, Ptuj.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2015
II P 1864/2014

Os-1755/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je po triažni sodnici
Katarini Novšak Kaplan, v pravdni zadevi tožeče stranke Andreja (Andreas) Lampert, Blummenweg 1, 9754
Steifeld A.D. Drau, Avstrija in ostali, ki jih vse zastopa
Mateja Maček, odvetnica v Ljubljani, zoper toženo stranko Blagomirja Višnjić, Jezdina 1, 32102 Jezdina (Čačak), Srbija, zaradi odpovedi najemne pogodbe (pcto.
2.100,00 EUR), dne 10. marca 2015 sklenilo:
Toženi stranki Blagomirju Višnjiću, Jezdina 1, 32102
Jezdina (Čačak), Srbija, se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se določi odvetnica dr. Tjaša Strobelj, Pražakova 20, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko
vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
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pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2015
I 192/2014

Os-1429/15

Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi
I 192/2014 upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljub
ljana, proti dolžniku Branku Slekovec, Obrtna ulica 9 F,
Izola – Isola, ki ga zastopa zak. zast. Odvetniška družba
Monika Mavsar o.p., d.o.o., Obala 114, Portorož – Portorose, zaradi izterjave 2.049,09 EUR s pp, ob smiselni
uporabi 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, postavilo
dolžniku začasno zastopnico Moniko Mavsar iz Portoroža.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 18. 2. 2015
IV P 28/2014

Os-1229/15

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s sklepom
opr. št. IV P 28/2014 z dne 28. 1. 2015, toženi stranki
Petru Trajkoskemu, ki se trenutno nahaja v tujini, postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Toneta Kozelja,
Glavni trg 39, Slovenj Gradec.
Začasni zastopnik je bil postavljen na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku.
Začasni zastopnik bo toženo stranko zastopal v postopku vse do takrat, dokler stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 28. 1. 2015

Oklici dedičem
O 112/54

Os-1404/15

Pri tukajšnjem sodišču je v teku postopek dodatnega dedovanja po dne 29. 11. 1944 umrlem Francu
Potokar, rojen dne 17. 7. 1878, stanujoč Dolenje Skopice 17, Krška vas.
Ker sodišču niso znani zapustnikovi dediči, poziva
vse tiste, ki menijo, da imajo pravico do zapuščine, da
se v enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu
RS in na sodni deski naslovnega sodišča, priglasijo sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče postopek
dedovanja pozneje najdenega premoženja zapustnika
Franca Potokarja nadaljevalo in zadevo zaključilo na
podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 12. 2. 2015
D 15/2015

Os-1405/15

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Mariji Strahovnik, rojeni dne
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27. 3. 1941, državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli
26. 11. 2014, nazadnje stanujoči Pregljeva ulica 1, Celje.
Zapustnica oporoke ni napravila. Bila je vdova, sodišču pa ni znano ali je zapustnica imela potomce, niti
sodišču niso znani podatki drugih zakonitih dedičev, ki
bi prišli v poštev za dedovanje.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo
priglasili, bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Celju
dne 9. 2. 2015
D 308/2014

Os-1427/15

Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici Ireni Renier, v zapuščinski zadevi po dne 27. 10. 2014, umrli Slavi
Kostovski, roj. 6. 4. 1923, nazadnje stanujoči Gubčeva
ulica 7, p. Krško, izven naroka dne 19. 2. 2015, podalo
naslednji oklic:
Zakoniti dediči po pokojni Slavi Kostovski, roj. 6. 4.
1923, nazadnje stanujoči Gubčeva ulica 7, p. Krško,
katerih podatkov sodišče nima, se pozivajo, da v roku
1 leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu Republike Slovenije, priglasijo
svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 19. 2. 2015
D 314/2014

Os-1428/15

Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici Ireni Renier, v zapuščinski zadevi po dne 18. 6. 2009 umrli
Bernadki Ivanović, roj. 30. 6. 1943, nazadnje stanujoči
Jahnstrasse 17/3/12, AT 3100 St. Pölten, Avstrija, izven
naroka dne 19. 2. 2015, podalo naslednji oklic:
Zakoniti dediči po pokojni Bernadki Ivanović, roj.
30. 6. 1943, nazadnje stanujoči Jahnstrasse 17/3/12, AT
3100 St. Pölten, Avstrija, katerih podatkov sodišče nima,
se pozivajo, da v roku 1 leta od objave oklica na oglasni
deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije, priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 19. 2. 2015
III D 2353/2013

Os-1690/15

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Miši Orel, roj. 2. 11. 1946,
umrli 19. 7. 2013, nazadnje stan. Fabianijeva ulica 15,
Ljubljana.
Zapuščina se deduje v skladu z zakonitim dedovanjem. Dedičev prvega in drugega dednega reda ni. Kot
zakonita dedinja tretjega dednega reda bi prišla v poštev
tudi zapustničina teta Joža Planinšek, za katero pa sodišče nima nobenega drugega podatka. Tako ni poznano, ali je oseba sploh še živa in ali je morebiti zapustila
kakšne potomce.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva Jožo Planinšek oziroma njene morebitne
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potomce, oziroma vse, ki mislijo, da bi bili lahko poklicani k dedovanju po zapustnici, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica.
Če se osebe, ki so pozvane k prijavi s tem oklicem,
ne bodo oglasile, bo sodišče po preteku enoletnega
roka zapuščinski postopek nadaljevalo in zaključilo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 3. 2015
D 21/2015

Os-1576/15

Tukajšnje sodišče v zapuščinskem postopku po
pokojni Viktoriji Walter, rojeni 20. 3. 1950, nazadnje stanujoči Sremska cesta 143, Osijek, Republika Hrvaška,
umrli 4. 6. 2003, poziva dediče, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču
v zadevi D 21/2015, najkasneje v enem letu od objave
tega oklica.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 4. 3. 2005

Oklici pogrešanih
N 70/2014

Os-1641/15

Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi predlagajoče stranke Milana Turka, Lopata 2, Hinje,
zoper nasprotnega udeleženca Rudolfa Blatnik, Lopata 8, Hinje, ki ga zastopa skrbnik za posebni primer
Center za socialno delo Novo mesto, zaradi razglasitve
pogrešanega Rudolfa Blatnika za mrtvega, izdaja oklic;
Poziva se Rudolf Blatnik, roj. 1922, nazadnje stanujoč Lopata 8, Hinje, 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 11. 3. 2015
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Hafner Barbara, Zalog pri Cerkljah 14, Cerklje na
Gorenjskem, zavarovalno polico, št. 70000037900, izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnp‑335131
Hafner Marko, Zalog pri Cerkljah 14, Cerklje na Gorenjskem, zavarovalno polico, št. 70000037959, izdala
zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnq‑335130
Kaloh Marija, Kovaška ulica 53, Orehova vas, zavarovalno polico, št. 70000039696, izdala zavarovalnica
Zavarovalnica KD. m‑6

Spričevala preklicujejo
Kamnik Gordana, Ljubljanska cesta 9 b, Kamnik, diplomo Filozofske fakultete, Oddelek za psihologijo v Ljubljani leta 1995, na ime Radovič Gordana. gnc‑335127
Nešić Nuša, Stari log 50, Pragersko, spričevalo 7.,
8. in 9. razreda OŠ dr. Jožeta Pučnika, Črešnjevec, izdano leta 2009, 2010, 2011. m‑7

Drugo preklicujejo
Adamovič Vesna, Bernetičeva 10, Koper - Capodistria, študentsko izkaznico, št. 19424189, izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana. gnr‑335129
ARRIVA ŠTAJERSKA d.d., Meljska cesta 97,
Maribor, licenco št. GE006405/00224, za vozilo
GE006405/00224/186, reg. št. MB EC-291. gnn‑335133
EUROTEK Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500007583021,
izdana na ime Branko Matjaš, izdajatelj Cetis Celje, d.d.
gnl‑335135

GOSTOL-GOIN d.o.o. Nova Gorica, Prvomajska ulica 37, Nova Gorica, licenco št. 0004425/04246/661/00,
za vozilo citroen jumper kombi, reg. št. GO 65-828.
gnj‑335137
Hrnčič Doroteja, Kaniža 5b, Šentilj v Slov. goricah,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500036892000,
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnx‑335123
Ilc Sami, Krška vas 33d, Krška vas, študentsko izkaznico, št. 63080064, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko- Univerza v Ljubljani. gnm‑335134
Kunej Peter, Trebče 1, Bistrica ob Sotli, NPK
certifikat, izdajatelj KGZ Slovenije, leto izdaje 2011.
gnv‑335125
Lukić Aleksander, Ulica Jožeta Kopitarja 53A, Brezovica pri Ljubljani, študentsko izkaznico, št. 63010089,
izdala Univerza v Ljubljani, Fakulteta za rač. in inf.
gnu‑335126
Muhič Neža, Ulica 5. prekomorske 17, Ptuj, študentsko izkaznico, št. 31090160, izdala Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo. gns‑335128
PAVAR, UROŠ RAZGORŠEK S.P., Bukovska vas
34, Šentjanž pri Dravogradu, potrdilo za voznike: Mirsad
Mujagić, št. 010107/AD17-2-1853/2013, Ismir Kapić, št.
010107/AČ17-2-1252/2013. gno‑335132
PUP Velenje d.d., Koroška cesta 40A, Velenje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500014839001, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnw‑335124
STREET TOUR d.o.o. Portorož, Liminjanska cesta 94a, Portorož - Portorose, licenco št.
G0004536/00710/717/004. za vozilo mercedes viano,
reg. št. KP NE-769. gny‑335122
TRANSPORT KUMELJ d.o.o., LJUBLJANSKA CESTA 2A, Ivančna Gorica, licenco št.
GE004615/05877/006, za vozilo WDB9340531K957991
mercedes benz, reg. št. NM KA-201. gnz‑335121
Verdenik Marko, Ponirkova ulica 28, Ig, študentsko
izkaznico, št. 63070471, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnk‑335136
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