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Javni razpisi
Št. 6712-3/2015

Ob-1877/15

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1
in 15/03 – ZOPA; v nadaljevanju: Zakon) in 4. člena
Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list RS, št. 95/99,
11/06), v skladu z Letnim programom športa v Republiki
Sloveniji za leto 2015, ki ga je sprejela Vlada Republike
Slovenije na 28. redni seji 26. 3. 2015, objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport
javni razpis
za izbor izvajalcev letnega programa športa na
državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2015
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport, Masarykova
cesta 16, 1000 Ljubljana.
2. Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izvajalci
letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona
in izpolnjujejo pogoje, navedene v Pravilniku o merilih
za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na
državni ravni (Uradni list RS, št. 20/15; v nadaljevanju:
Pravilnik).
3. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine
ter strokovne in razvojne naloge v športu:
A. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
– Oddelki z dodatno športno ponudbo v osnovnih
šolah
B. Obštudijske športne dejavnosti:
– Celoletni športni programi obštudijskih športnih
dejavnosti
– Športne prireditve študentov na univerzitetni in
nacionalni ravni
– Tekmovanja organizirana pod okriljem FISU
C. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
– Priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok
in mladine
D. Vrhunski šport:
– Priprave in nastopi državnih reprezentanc na
mednarodnih več panožnih športnih tekmovanjih
– Priprave in nastopi državnih članskih reprezentanc
– Sklad za vrhunske športnike
E. Šport invalidov:
– Državna prvenstva na področju športa invalidov
F. Športna rekreacija:
– Celoletni športno rekreacijski programi, ki imajo
visoko pozitiven zdravstveni učinek
– Področni centri gibanja za zdravje

G. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom:
– Športni oddelki v srednjih šolah
– Štipendije za nadarjene in vrhunske športnike
– Spremljanje pripravljenosti športnika
– Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov
H. Delovanje športnih organizacij:
– Delovanje olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez
– Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez
– Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju
športne rekreacije
– Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju
prostočasne športne vzgoje otrok in mladine ter nacionalnih športnih zvez na področju obštudijske športne
dejavnosti
– Delovanje zamejskih športnih zvez
I. Mednarodna dejavnost v športu
– Članarine evropskim in svetovnim športnim zvezam
J. Športne prireditve:
– Prireditev »Športnik leta v Republiki Sloveniji«
K. Javno obveščanje v športu:
– Javno obveščanje v športu o športni vzgoji otrok
in mladine ter športni rekreaciji
L. Športno obnašanje:
– Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega
obnašanja
– Delovanje ambasadorja za šport, strpnost in »fairplay«
M. Preprečevanje dopinga v športu
4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci
letnega programa športa na državni ravni v letu 2015, so
za razpisane vsebine določeni v Pravilniku.
5. Okvirna višina sredstev, ki bo zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport za leto 2015 in bo na razpolago za sofinanciranje navedenih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog
v športu, je 6.831.027 EUR, in sicer: iz PP 561910 Šport
otrok in mladine ter športna rekreacija 1.462.772 EUR, iz
PP 710010 Program vrhunskega športa 4.468.544 EUR
in iz PP 715910 Strokovne in razvojne naloge v športu
899.711 EUR; ukrepa 3311-11-0023 in 3311-11-0024.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2015.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge:
vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat
za šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, najka-
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sneje do 28. aprila 2015. Šteje se, da je vloga prispela
pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za
oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali do 12. ure
oddana v vložišču Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Vloga
mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa
mora biti na sprednji strani označen z napisom »Ne
odpiraj – LPŠ 2015 (6712-3/2015)«. Na hrbtni strani
ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga
mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo
in prilogami v ovojnici, označeni na zgoraj predpisani
način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz
nadaljnjega postopka.
8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 4. maja 2015. Zaradi velikega števila predvidenih vlog odpiranje vlog ne bo javno.
9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja
vlog.
10. Vse informacije, razpisna dokumentacija in
navodilo, kako izpolniti in oddati obrazce preko spletne aplikacije, so na voljo na spletnem naslovu: www.
mizs.gov.si. Za dodatne informacije lahko vlagatelji pokličejo Ksenijo Cesar (01/400-53-53). Vlagatelji izpolnijo
razpisne obrazce preko spletne aplikacije. Za pomoč pri
vnosu podatkov v spletno aplikacijo se vlagatelji lahko
obrnejo na mag. Saša Grujića (01/434-23-95). Izpolnjene razpisne obrazce vlagatelji natisnejo. Natisnjene
obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba vlagatelja. Podpisane in ožigosane obrazce vlagatelji pošljejo
ali dostavijo v skladu s 7. točko razpisa.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Št. 5100-5/2015-1

Ob-1870/15

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) in 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 in 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške
o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Uradni list
RS, št. 4/96 – MP), ter Protokolom 14. zasedanja Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško z dne
7. 5. 2014 v Ljubljani, Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Republiko Hrvaško v letih 2016–2017
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in hrvaških raziskovalcev,
ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v
nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2016–2017 na
skupno dogovorjenih prednostnih področjih:
– biotehnologija in biomedicina,

– nanoznanosti in nanotehnologija,
– optimizacija procesov in materialov,
– informatika in telekomunikacije,
– ekologija in varstvo okolja,
– energija in transport,
– družboslovje in humanistika.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Hrvaška.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/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 (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni
in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane programe
dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije
financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega
ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne
projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih
Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega
razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko
Hrvaško, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev
in število gostovanj hrvaških raziskovalcev v Sloveniji,
ter povečati število prijav slovenskih in hrvaških raziskovalcev na razpise okvirnih programov 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 10. 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 in Republiko Hrvaško v letih 2016-2017 – podatki za vpetost« mora biti oddan priporočeno po pošti,
na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost
RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ravno tako do
10. 6. 2015 (poštni žig). Agencija bo upoštevala podatke
iz teh obrazcev samo v primeru, če predlagani vodja še
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 in hrvaški vodja morata vložiti prijavi praviloma
istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji.
Kontaktna oseba na hrvaški strani je ga. Silvana Siebert,
Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport Republike
Hrvaške, e-mail: silvana.siebert@mzos.hr.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Strokovna komisija agencije ovrednoti prijave bilateralnih projektov skladno s 128. členom Pravilnika

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
o postopkih in Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-20, z dne 30. 3. 2015. Seznam
prijav s pripadajočimi ocenami preda skupnemu slovensko – hrvaškemu odboru za znanstveno in tehnološko
sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Poleg navedenega bo skupni odbor prednostno
obravnaval projekte, pri katerih bodo aktivno sodelovali
mlajši raziskovalci (t.j. podiplomski študenti in podoktorandi (največ do pet let po doktoratu)) in katerih vodje
niso imeli odobrenih projektov na zadnjih dveh razpisih
za bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (t.j. za obdobja 2012–2013 in 2014–2015).
Skupi odbor ob upoštevanju meril javnega razpisa
v Republiki Sloveniji in javnega razpisa v Republiki Hrvaški pripravi finančno ovrednoten prednostni seznam
prijav. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda direktor agencije na podlagi izbora skupne komisije, ki ga je
dolžan upoštevati.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2016–2017 znaša okvirno
100.000,00 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 Republiki Hrvaški;
– 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 trenutku objave tega razpisa 21,39 EUR.
8. Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po
zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije hrvaškim raziskovalcem izplačajo akontacijo dnevnic ob
prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic
po uredbi za čas trajanja obiska.
9. Predvideni čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. januarja 2016 do 31. decembra 2017.
10. 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-HR-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).
(2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se
štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane
ter oddane na spletni portal do 10. 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-HR-JR-Prijava/2015) in odda v pisni
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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 in Republiko Hrvaško v letih
2016–2017« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na
naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS
eObrazci do 10. 6. 2015, do 12. ure, in v pisni obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 10. 6. 2015, do 12. ure.
Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 10. 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 15. 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.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 0904-8/2015/1

Ob-1827/15

Na podlagi Zakona o priznanju Republike Slovenije
za poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 83/03 – UPB1
in 92/07) in 12. člena Pravilnika o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni
list RS, št. 7/11), objavlja Vlada Republike Slovenije,
Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno
odličnost
javni razpis
za zbiranje prijav za kandidaturo
za priznanje Republike Slovenije
za poslovno odličnost za leto 2015
1. Predmet in namen razpisa
Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljevanju: priznanje) je najvišje priznanje
Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti
proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja
slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega,
učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri
njihovi konkurenčnosti doma in v svetu.
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Priznanje podeljuje Odbor za priznanja, ki lahko
podeli prijaviteljem diplome za sodelovanje za določeno
raven doseženih točk ali posebne dosežke. Prijavitelji
bodo obenem prejeli tudi mednarodno veljavne certifikate, ki jih bo glede na pridobljene točke izdal EFQM
iz Bruslja na podlagi Distribucijske pogodbe in veljavnih evropskih meril EFQM sheme »Priznani v odličnosti – Recognised for Excellence« za dosežene točke
nad 300, 400 in 500 (od 1000 možnih).
2. Pogoji in merila za sodelovanje
K prijavi so vabljena slovenska podjetja in javne
inštitucije v naslednjih kategorijah:
– organizacije z več kot 250 zaposlenimi v zasebnem sektorju,
– organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v zasebnem sektorju,
– organizacije z več kot 250 zaposlenimi v javnem
sektorju ter
– organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v javnem
sektorju.
V kategoriji organizacij na področju javnega sektorja lahko sodelujejo: državni organi, organi samoupravnih
lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, ki so proračunski uporabniki, ter druge pravne in fizične osebe
zasebnega prava, ki opravljajo nepridobitno dejavnost
in izkažejo delovanje v javnem interesu.
3. Priprava vloge na javni razpis
Zainteresirane organizacije (v nadaljevanju: prijavitelji) pripravijo vlogo za kandidaturo na razpis v skladu
z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. K vlogi je
potrebno priložiti originalno izpolnjeno, podpisano in požigosano prijavnico za sodelovanje. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku skladno z merili modela odličnosti
EFQM 2013 in elementi RADAR matrike. Obsegati mora
opis izpolnjevanja meril, tj. dokaze o prijaviteljevi odličnosti, ki temeljijo na preverljivih dejstvih in podatkih.
Vloga mora vsebovati:
– kazalo (vsebine),
– pregled (povzetek) z navedbo ključnih informacij,
ki na največ skupno šestih straneh opiše prijavitelja in
njegovo dejavnost (dejstva in številke; prijaviteljevo zgodovino in ključne dosežke; izzive in strategijo; tržišča,
vrednostno ponudbo in odjemalce; operacije, partnerje
in dobavitelje; trajnostnost ter strukturo managementa),
– vsebino vloge s sistematičnim prikazom posameznega merila modela odličnosti EFQM 2013 v obsegu
treh strani.
a) Za dejavnike obsega za vsako merilo (od 1.a do
5.e) posebej: kratek shematski prikaz poslovanja (ena
stran) ter tabelarični prikaz ocenjevanja in izboljševanja
pristopov, navedbami virov in dokazov ter vzročno-posledične povezave z rezultati (dve strani).
b) Na strani rezultatov obsega za vsako merilo (od
6.a do 9.b) posebej: kratek shematski pregled in opis kazalnikov, podlag za postavljanje ciljev, primerjalnih podatkov z najboljšimi organizacijami v panogi (benchmarking)
ter vzročno-posledične povezave z dejavniki (ena stran)
ter kvantificirane podatke o sistematičnem spremljanju
vrste strateško relevantnih kazalnikov v obliki grafikonov
oziroma preglednic s triletnimi podatki (dve strani).
Celotna vloga mora biti napisana v fontu velikosti
najmanj 10 pik, pripravite pa jo lahko na 2 načina:
– daljši, opisni – tekstovni prikaz dejavnikov s pristopi (celotna vloga lahko obsega največ 75 strani) ali
– krajši, tabelarični prikaz dejavnikov s pristopi.
V obeh primerih je potrebno za prikaz rezultatov (od
6.a do 9.b) v celoti slediti točki 3.b).
Vlogo je potrebno oddati v enem izvodu v tiskani
obliki in v enem izvodu v elektronski obliki na elektron-
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skem nosilcu podatkov v pdf formatu v velikosti največ
8 MB. Prijavitelji so v podporo promociji stalnih izboljšav
s ciljem dviga konkurenčnosti poslovanja oproščeni plačila prijavnine.
4. Terminski načrt aktivnosti za leto 2015:1
– Usklajevalni sestanki ocenjevalnih skupin in odgovorne osebe prijavitelja – od 22.10. do 22. 12. 2015,
– Obiski skupin članov ocenjevalne komisije priznanja RS za poslovno odličnost – od 11. 1. do 22. 1. 2016,
– Seja Odbora za priznanja RS za poslovno odličnost – potrditev ocen in odločitev o predlogu nagrajencev – marec 2016,
– Slavnostna podelitev priznanja RS za poslovno
odličnost – april 2016.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija z dodatnimi informacijami
je dosegljiva na spletni strani Urada RS za meroslovje
http://www.mirs.gov.si oziroma pri sodelavki v sprejemni pisarni Urada RS za meroslovje,Tkalska ulica 15,
3000 Celje vsak delavnik od 9. do 15.30, razen v petek
od 9. do 14.30. Obsega informacije o prijavi, prijavnico,
gradivo – merila modela odličnosti EFQM 2013 in pripadajoče obrazce.
6. Oddaja vlog
Vloge morajo prispeti na naslov Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad RS za meroslovje,
Tkalska ulica 15, 3000 Celje do dne 14. 9. 2015. Kot
pravočasne se štejejo vse vloge, ki so do tega dne
oddane na pošti s priporočeno pošiljko ali istega dne
dostavljene v sprejemno pisarno na zgornjem naslovu
urada do 16. ure.
Za pravilno označene se bodo štele vloge, ki bodo
poslane v zaprtih ovojnicah, na ovojnici pa bodo imele
pripis »Ne odpiraj – priznanje Republike Slovenije za
poslovno odličnost«.
Za pravilno pripravljene se bodo štele vloge, ki bodo
skladne z določili točke 3. tega razpisa.
7. Odpiranje in pregled vlog: datum in ura odpiranja vlog bosta objavljena na spletni strani Urada RS za
meroslovje do 7. 9. 2015.
8. Evalvacija
Vloge bodo po merilih iz točke 3. tega razpisa ocenile skupine neodvisnih članov ocenjevalne komisije.
Kriteriji, ki jih ocenjevalci uporabljajo za ocenjevanje
prijaviteljev so enaki kriterijem evropske nagrade za
odličnost ter večine nacionalnih nagrad v Evropi in temeljijo na modelu odličnosti EFQM 2013.
Za vse prijavitelje je pred začetkom ocenjevanja
obvezen sestanek ocenjevalcev z odgovorno osebo prijavitelja zaradi razjasnitve predhodnih vprašanj ocenjevalcev. Prav tako bodo ocenjevalci v okviru procesa ocenjevanja obiskali vse prijavitelje z namenom preverjanja
dosežkov in izvedbe intervjujev v obsegu 3 delovnih dni,
kjer jim mora biti omogočen poln dostop do vseh informacij, podatkov ali razgovorov z zaposlenimi in drugimi
interesniki (glej točko 4).
9. Dodatne informacije: za dodatne informacije povezane z razpisom ter možnostjo osebne predstavitve
sistema ocenjevanja za priznanje, modela odličnosti
EFQM 2013 in vprašanj pri pripravi vloge za kandidaturo se obrnite na Loredano Leon, Urad RS za meroslovje po elektronski pošti: loredana.leon@gov.si ali
tel. 01/244-27-34, 01/244-27-00.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Urad RS za meroslovje
1
Terminski načrt se lahko v manjšem obsegu tudi
spremeni.
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Ob-1830/15
Dom starejših občanov Preddvor, Potoče 2, 4205
Preddvor, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)
in v skladu z dovoljenjem Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, št.: 478-37/2014/3,
z dne 1. 9. 2014 ter Mateje in Marte Smolko na podlagi
dogovora o prodaji nepremičnin, z dne 17. 11. 2014 in
aneksa k dogovoru o prodaji nepremičnin, z dne 24. 3.
2015, objavljajo
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem javnih ponudb
1. Predmet prodaje so:
– stanovanjski objekt št. stavbe 317, k.o. Babni vrt in
zemljišče parc. št. 758/2, k.o. Babni vrt, v izmeri 207 m2,
na katerem stoji objekt, na naslovu Trstenik 22, 4204
Golnik, v lasti Doma starejših občanov Preddvor v deležu
do 2/3, Marte Smolko v deležu do 1/12 in Mateje Smolko
v deležu do 3/12,
– nestanovanjski objekt št. stavbe 316, k.o. Babni
vrt in zemljišču parc. št. 758/1, k.o. Babni vrt, na katerem
stoji objekt, v izmeri 366 m2, na naslovu Trstenik 22A,
4204 Golnik, v lasti Doma starejših občanov Preddvor
do celote,
– zemljišče parc. št. 759/1, k.o. Babni vrt, v izmeri
663 m2, v lasti Doma starejših občanov Preddvor do
celote,
– zemljišče parc. št. 759/2, k.o. Babni vrt, v izmeri
307 m2, v lasti Marte Smolko v deležu do ¼ in v lasti Mateje Smolko v deležu do ¾,
– zemljišče parc. št. 760/1, k.o. Babni vrt, v izmeri
117 m2, v lasti Doma starejših občanov Preddvor do
celote,
– zemljišče parc. št. 760/3, k.o. Babni vrt, v izmeri
95 m2, v lasti Doma starejših občanov Preddvor do celote.
Nakup nepremičnin je možen samo v celoti, za izklicno ceno 112.418,45 EUR.
Vse stroške postopka, davek na promet nepremičnin
in vse stroške iz pogodbe, nosi kupec.
2. Prodajalci so:
– Dom starejših občanov Preddvor, Potoče 2, 4205
Preddvor,
– Mateja Smolko, Trstenik 52A, 4204 Golnik in
– Marta Smolko, Trstenik 20, 4204 Golnik.
3. Pogoji sodelovanja
Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo domače
in tuje pravne in fizične osebe:
– če je ponudba dana po pooblaščencu, mora biti
ponudbi priloženo pisno pooblastilo,
– pravne in fizične osebe, ki so na naslov Dom starejših občanov Preddvor, Potoče 2, 4205 Preddvor, pravočasno, torej do 11. 5. 2015 dostavile naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo dokazilo o registraciji, ki
vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni
starejše od 30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu
in navedbo EMŠO, samostojni podjetniki pa priglasitveni
list DURS-a,
– dokazilo sodišča, da pravna oseba ali samostojni
podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju in likvidacijskem postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba
ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi,
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– davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe
z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne
ustanove,
– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnine v RS,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik
ali fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javnega zbiranja ponudb,
– potrdilo o nakazilu varščine v višini 10 % izklicne
cene nepremičnine, ki jo bo ponudil v ponudbi, na TRR:
SI56 0110 0603 0267 903, z navedbo »Plačilo varščine
za javno zbiranje ponudb«.
4. Pogodba o prodaji nepremičnine se sklene z najugodnejšim ponudnikom v 15 dneh po opravljenem odpiranju ponudb. Če ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko prodajalec podaljša rok za
sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, ali pa
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne
podpiše pogodbe v podaljšanem roku, prodajalec zadrži
njegovo varščino.
5. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik
poravnal na račun št. SI56 0110 0603 0267 903, v roku,
ki ne sme biti daljši od trideset dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega
posla.
6. Davek na dodano vrednost oziroma davek na
promet z nepremičninami, stroške cenitve nepremičnine, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in
stroške notarja, plača kupec. Nepremičnine se kupujejo
po načelo videno–kupljeno.
7. Pravila javnega zbiranja ponudb:
– javno zbiranje ponudb se zaključi 11. 5. 2015, za
pravočasno prispele ponudbe se štejejo ponudbe, ki
na dan 11. 5. 2015 do 17. ure prispejo na sedež Doma
starejših občanov Preddvor ali so na ta dan oddane na
pošto in poslane priporočeno,
– javno odpiranje ponudb se opravi na sedežu
Doma starejših občanov, Potoče 2, 4205 Preddvor, dne
14. 5. 2015, ob 15. uri. Odpiranje ponudb je javno,
– kolikor bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudnikov, bo Komisija pozvala vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe.
8. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se
opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
9. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, na tel. 031/616-110.
10. Razpisno dokumentacijo in osnutek pogodbe, lahko zainteresirane osebe, ki želijo sodelovati pri
javnem zbiranju ponudb, dvignejo na naslovu: Dom
starejših občanov Preddvor, Potoče 2, 4205 Preddvor,
po predhodni najavi, na tel. 031/616-110.
11. Obvestilo: ponudnikom, ki pri javnem zbiranju
ponudb ne bodo uspešni, bo varščina vrnjena v 30 dneh
od sklenitve pogodbe o prodaji nepremičnine.
12. Upravljavec ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika postopek ustavita do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški
v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Dom starejših občanov Preddvor
Št. 110-01/2015-1
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Na podlagi Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), Uredbe Komisije (ES)
št. 1407/2013 z dne 18. dec. 2013 o uporabi členov
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri po-
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moči de minimis (OJ L352/2013, 24. 12. 2013), Odloka
o proračunu Občine Komen za leto 2015 (Uradni list RS,
št. 15/15), 5. člena Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v Občini Komen (Uradni list RS, št. 15/15), Občina
Komen objavlja
javni razpis
za sofinanciranje ukrepov spodbujanja
zaposlovanja v Občini Komen za leto 2015
1. Naročnik: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih
sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Komen, in sicer:
– sofinanciranje prve zaposlitve oziroma pripravništva za kritje dela stroškov dela (Ukrep 1),
– sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (Ukrep 2),
– sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov
za realizacijo samozaposlitve (Ukrep 3).
3. Upravičenci do finančnih pomoči:
Ukrep 1 in ukrep 2
Za ukrep spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva ter ukrep spodbujanja novih zaposlitev so
upravičenci gospodarske družbe v skladu z zakonom,
ki ureja gospodarske družbe, zadruge ter samostojni
podjetniki posamezniki, ki:
– imajo poslovni sedež ali podružnico (poslovno
enoto) na območju Občine Komen in zaposlujejo za
namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na
območju občine,
– so na dan prijave registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja
po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve v Republiki Sloveniji,
– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti
do Občine Komen.
Do pomoči po pravilu »de minimis« niso upravičena
podjetja iz sektorjev:
a. ribištva in ribogojstva,
b. primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti,
c. prejemniki za predelavo in trženje kmetijskih pro
izvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih
primerih:
i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom
povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo. Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo
domačih proizvodov pred uvoženimi.
Pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni
tovorni prevoz.
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Ukrep 3
Za ukrep spodbujanja samozaposlitev so upravičenci brezposelne osebe, ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno bivališče na območju Občine Komen,
– so na dan oddaje vloge prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve v Republiki Sloveniji,
– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti
do Občine Komen.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci:
Za Ukrep 1 – spodbujanje prve zaposlitve oziroma
pripravništva:
– mladi iskalec prve zaposlitve oziroma pripravnik
mora biti državljan Republike Slovenije, mora biti mlajši
od 26 let oziroma mlajši od 30 let v primeru podiplomske
izobrazbe ter mora imeti stalno prebivališče na območju
Občine Komen,
– prijavitelj mora z izbranim kandidatom skleniti delovno razmerje v obdobju leta razpisa,
– zaposlitev mora biti sklenjena vsaj za dve leti za
polni delovni čas,
– v primeru nudenja pripravništva mora delodajalec
zagotoviti mentorja za pripravnika in program pripravništva.
Ciljna skupina so mladi iskalci prve zaposlitve oziroma pripravniki z dokončano srednjo poklicno izobrazbo, srednjo strokovno izobrazbo, višješolsko izobrazbo,
visokošolsko izobrazbo ter podiplomsko izobrazbo, ki
začnejo oziroma so že začeli prvič opravljati delo, ki
ustreza vrsti in stopnji njihove izobrazbe.
Za Ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev:
– imajo registriran sedež ali poslovno enoto na območju Občine Komen vsaj eno leto pred oddajo vloge
na javni razpis,
– prijavitelj mora z zaposlitvijo brezposelne osebe
skleniti delovno razmerje v obdobju leta razpisa, za polni delovni čas za najmanj dve leti, z osebo, ki mora biti
državljan Republike Slovenije, imeti stalno prebivališče
na območju Občine Komen in je prijavljena na ZRSZ
zaporedoma vsaj 3 mesece pred oddajo vloge.
Za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev:
– upravičenec ni imel registrirane dejavnosti vsaj
eno leto pred oddajo vloge,
– sredstva lahko upravičenec pridobi za naslednje
oblike samozaposlitve: samozaposlitev kot direktor oziroma poslovodna oseba oziroma kot zaposlena oseba,
če je lastnik ali solastnik ali zaposlen v novoustanovljeni gospodarski družbi (zavarovalna podlaga 040 + 112
oziroma 001) ter pridobitev statusa samostojnega podjetnika posameznika – s.p. (zavarovalna podlaga 005),
– realizira samozaposlitev na območju Občine Komen (poslovni prostor in sedež morata biti na območju
Občine Komen),
– dejavnost se mora izvajati na območju Občine
Komen vsaj 2 leti po realizaciji samozaposlitve,
– samozaposlitev se mora realizirati v obdobju leta
razpisa.
5. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev za leto 2015 na postavki
140206 – Sofinanciranje ukrepov vzpodbujanja zaposlovanja znaša 30.000 EUR, od tega za:
– Ukrep 1: spodbujanje prve zaposlitve oziroma
pripravništva v okvirni višini 5.000 EUR,
– Ukrep 2: spodbujanja novih zaposlitev v okvirni
višini 10.000 EUR in
– Ukrep 3: spodbujanje samozaposlitev v okvirni
višini 15.000 EUR.
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Sredstva se lahko prerazporedijo med posameznimi ukrepi glede na število upravičencev in višino zahtevanih sredstev ter razpoložljivih sredstev.
6. Višina finančne pomoči
Finančne pomoči na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
o delovanju Evropske unije po pomoči »de minimis« (OJ
L352/2013).
Višina »de minimis« pomoči, dodeljena posameznem prejemniku, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko
in namen pomoči. V cestnoprometnem sektorju v tovornem prometu pa znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000 EUR.
Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni
znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti
izjavo o:
– že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za
iste upravičene stroške.
Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti
tudi seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan.
Prejemnika se pisno obvesti, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« ter o znesku »de minimis«
pomoči.
7. Upravičeni stroški sofinanciranja
Upravičeni stroški sofinanciranja so za Ukrep 1 –
spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva in
Ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev stroški za kritje
dela stroškov plač.
Za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev pa so
upravičeni stroški sofinanciranja stroški za realizacijo
samozaposlitve, ki so stroški povezani z izvajanjem dejavnosti, in sicer: stroški obveznih prispevkov za socialno varnost, opredmetenih in neopredmetenih osnovnih
sredstev, računovodskih storitev, najemnin poslovnih
prostorov ter stroški nabave pisarniške in računalniške
opreme.
Višina sredstev sofinanciranja znaša:
– za Ukrep 1 – spodbujanje prve zaposlitve oziroma
pripravništva 1.581,46 EUR,
– za Ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev
2.372,19 EUR ter
– za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev
2.372,19 EUR.
Sredstva se dodelijo v enkratnem znesku.
Za kritje upravičenih stroškov mora upravičenec
v obdobju leta razpisa predložiti naslednjo dokumentacijo za izplačilo:
a. za Ukrep 1 – spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva in Ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev:
– zahtevek za izplačilo ter seznam zaposlenih,
– fotokopije pogodbe o zaposlitvi,
– fotokopije obrazca prijave v zavarovanje (obrazec M-1).
b. za Ukrep 3 – ukrep spodbujanja samozaposlitve:
– zahtevek za izplačilo,
– fotokopije dokazil o registraciji dejavnosti in sicer
dokazilo o vpisu v Poslovni register Slovenije (Ajpes),
– fotokopijo obrazca prijave v zavarovanje (obrazec M-1).
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8. Merila za izbor končnih prejemnikov:
Za Ukrep 1 – spodbujanje prve zaposlitve oziroma
pripravništva:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca – bonitetna ocena,
– starost mladega iskalca zaposlitve oziroma pripravnika,
– zaposlitev za nedoločen čas.
Za Ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca – bonitetna ocena,
– zaposlitev za nedoločen čas,
– dolgotrajno brezposelna oseba (prijavljena na zavodu več kot leto dni),
– invalid, ki dokazuje invalidnost na podlagi odločbe
pristojnega organa,
– brezposelna oseba starejša od 50 let,
– mladi do vključno 29 let.
Za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev:
– načrtovani čisti prihodki od prodaje v EUR v prvem letu poslovanja,
– število predvidenih novih zaposlitev v prvih dveh
letih poslovanja,
– inovativnost in izvirnost ideje,
– tržni potencial ideje.
Sredstva bodo prejeli tisti upravičenci, ki bodo na
podlagi meril pridobili najvišje število točk oziroma do
porabe razpisanih sredstev. Merila za posamezne ukrepe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
9. Rok za predložitev vlog je:
– za prvo obravnavo v roku 21-dni od dneva objave
tega razpisa v Uradnem listu RS;
– vloge se bodo obravnavale še: 16. 9. 2015 in
14. 11. 2015;
– zadnji rok za oddajo vlog je 13. 11. 2015;
– komisija bo vloge obravnavala do porabe proračunskih sredstev.
10. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Vloga – prijava na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Komen za leto
2015«. Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana in žigosana ter mora vsebovati vse obvezne
priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
11. Vloge
Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do
vključno zadnjega dne roka za predložitev vlog osebno
v sprejemni pisarni občine oziroma oddane po pošti priporočeno na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223
Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prvi strani mora biti označeno: »ne odpiraj, javni razpis – spodbujanje zaposlovanja
2015«, na hrbtni strani ovojnice, pa mora biti označen
naziv in polni naslov vlagatelja. V primeru, da vlagatelj
pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga
v svoji ovojnici.
12. Pregled, obravnava in ocenitev vlog
Komisija, imenovana s sklepom župana se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis oziroma 16. 9. 2015 in 14. 11. 2015.
Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki
vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so
bile predložene do porabe razpisnih sredstev. Prepozno
vloženih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru nepopolne vloge,
se vlagatelja najkasneje v roku 8 dni pisno pozove na
dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od dneva
vročitve poziva na dopolnitev. Komisija lahko zaradi po-
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jasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih podatkov
od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije,
ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem
roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo opravila pregled prispelih vlog. Po preveritvi izpolnjevanja razpisnih pogojev in opremljenosti
vlog z zahtevanimi dokazili, bo pripravila predlog prejemnikov in neprejemnikov finančnih pomoči in razdelitev
razpisanih sredstev ter ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju občinske uprave, ki bo izdal sklepe o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev.
13. Izbor in višina sredstev
Upravičencem bo posredovan sklep in poziv k podpisu pogodbe v 30 dneh po sprejeti odločitvi. Če se
upravičenec v roku 8 dni od prejema poziva ne odzove,
se šteje, da je odmaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Zoper sklep o dodelitvi oziroma nedodelitvi je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi
upravičenci. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan.
Z izbranimi upravičenci bodo sklenjene pogodbe.
14. Dodatne informacije
Obrazce za prijavo na javni razpis lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo od dneva objave razpisa v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen,
dosegljivi so tudi preko spletne strani Občine Komen,
www.komen.si (rubrika Razpisi).
Dodatne informacije posreduje Ana Švagelj,
tel. 05/731-04-59, e-pošta: ana.svagelj@komen.si,
v času uradnih ur.
Občina Komen
Št. 671-0002/2014-2

Ob-1824/15

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98), 8. člena Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Hodoš (Uradni list RS,
št. 12/15, v nadaljevanju: Pravilnik) ter Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2015, ki ga je potrdil Občinski
svet Občine Hodoš na 5. redni seji, dne 19. marca 2015,
objavlja občinska uprava Občine Hodoš
javni razpis
za sofinanciranje letnega programa športa
v Občini Hodoš za leto 2015
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Hodoš
za leto 2015, ki jih upravičencem zagotavlja Občina Hodoš na podlagi letnega programa športa za leto 2015 ter
Proračuna Občine Hodoš za leto 2015.
II. Pogoji za udeležbo na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci programa športa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Hodoš,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in
organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnostih,
– da imajo organizirano redno dejavnost in vadbo
in so se registrirala vsaj v preteklem letu,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani
članarini, kolikor so organizirani v skladu z Zakonom
o društvih,
– občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter druge zahtevane podatke.
III. Vsebine letnega programa športa za leto 2015 in
obseg sredstev, ki jih zagotavlja Občina Hodoš iz proračuna za leto 2015: za izvajanje letnega programa športa

se izvajalcem v Proračunu Občine Hodoš za leto 2015 ter
v skladu z Pravilnikom za vrednotenje letnega programa
športa v Občini Hodoš zagotavljajo sredstva po postavki
18048 pod kontom 41200012, v višini 6.424,70 €.
IV. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dobljena sredstva: dodeljena sredstva za sofinanciranje
letnega programa športa v letu 2015 morajo njihovi prejemniki porabiti najkasneje do 31. 12. 2015.
V. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije
Zainteresirani vlagatelji vlog oziroma izvajalci športa lahko razpisno dokumentacijo dvignejo osebno v tajništvu župana Občine Hodoš, Hodoš 52 ali po predhodnem pisnem naročilu prejmejo po pošti, vendar najkasneje 15 dni po objavi.
Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije osebno na Občini Hodoš oziroma po
tel. 02/559-80-21.
VI. Zahtevana dokumentacija za popolnost vlog
Popolna vloga mora vsebovati naslednje podatke
in dokumentacijo:
– podatke o izvajalcu,
– dokazilo, da ima izvajalec sedež na območju Občine Hodoš,
– dokazilo, da je izvajalec registriran v skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje dejavnosti športa in ima
plačano članarino,
– izpolnjene obrazce in priložene zahtevane priloge.
VII. Rok za predložitev vlog
Zainteresirani vlagatelji lahko predložijo vlogo osebno na Občino Hodoš ali jo pošljejo po pošti na naslov:
Občina Hodoš, Hodoš 52, 9205 Hodoš – Hodos, najkasneje do 4. maja 2015, do 10. ure.
Vloga mora biti v zaprti kuverti z oznakami:
– na prednji desni strani spodaj: Občina Hodoš,
Hodoš 52, 9205 Hodoš – Hodos,
– na prednji levi strani spodaj: Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2015 – Ne
odpiraj in
– na hrbtni strani: naslov vlagatelja.
VIII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni pisno najkasneje v 15 dneh po preteku
roka za predajo vlog.
IX. Rok za pritožbe: vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa ter razpisne
dokumentacije in mu razpisana sredstva neopravičeno
niso bila dodeljena, lahko vloži zahtevek za preveritev
utemeljenosti sklepa o izboru oziroma pritožbo, v roku
8 dni od prejema sklepa.
Občina Hodoš
Ob-1826/15
Občina Bovec na podlagi 7. člena Statuta Občine
Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) in Odloka
o proračunu Občine Bovec za leto 2015, ki ga je sprejel
Občinski svet Občine Bovec na svoji 5. redni seji dne
26. 3. 2015, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov
na področju družbenih dejavnosti v Občini Bovec
v letu 2015
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
– mladinska dejavnost: letni programi in projekti,
ki spodbujajo kreativnost in zadovoljujejo potrebe otrok

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
in mladih, zmanjšujejo učinke in posledice tveganih
vedenj, krajše oblike izobraževanja in usposabljanja
mladih za delo v mladinskih projektih, programe, ki se
ukvarjajo z mladinsko problematiko, prireditve za mlade,
projekte aktivnega preživljanja prostega časa v času
šolskih počitnic;
– humanitarna dejavnost in dejavnost invalidskih
organizacij: letni programi in projekti katerih cilj delovanja so humanitarni, dobrodelni nameni, delujejo preventivno na področju zdravstva in so namenjeni ljudem
potrebnim materialne in nematerialne pomoči zaradi
materialne in duševne stiske, invalidnosti, bolezni, zasvojenosti in podobno;
– dejavnosti drugih društev in posebnih skupin: programi veteranskih organizacij, borcev in drugih posebnih
skupin pomembnih za občino.
2. Višina sredstev namenjenih za posamezne vsebine znaša:
– mladinski programi in projekti 5.000,00 EUR,
– programi in projekti invalidskih in humanitarnih
društev in organizaciji za pomoč posebno ranljivih skupin 3.150,00 EUR,
– programi drugih društev in posebnih skupin
2.540,00 EUR.
3. Programi oziroma projekti morajo biti realizirani v letu 2015. Sredstva morajo biti porabljena v letu
2015, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
4. Na razpis se lahko prijavijo:
– društva in druge organizacije, ki imajo sedež
v Občini Bovec,
– društva in druge organizacije medobčinskega, regijskega ali državnega značaja s sedežem izven Občine
Bovec, če programe, ki jih prijavljajo na razpis izvajajo
na območju Občine Bovec, ali so v programe vključeni
občani Občine Bovec oziroma se ocenjuje, da so za
občino pomembni,
– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo
najmanj eno leto,
– da imajo materialne, kadrovske in organizacijske
pogoje za uresničitev programa in so registrirani za
opravljanje dejavnosti za katero se prijavljajo,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– niso na drugih javnih razpisih občine oziroma iz
drugih proračunskih postavk občine pridobili sredstva za
isti program oziroma projekt,
– program oziroma projekt je neprofitne narave,
– vsebina programa ali projekta mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občina na podlagi razpisa predhodnega leta,
če so na njem sodelovali.
5. Posamezni prijavljeni program bo občina sofinancirala v skladu z razpisnimi pogoji in v skladu z merili, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni
strani Občine Bovec, www.obcina.bovec.si.
7. Rok za prijavo na javni razpis je 5. 5. 2015.
8. Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti na naslov Občine Bovec, Trg golobarskih
žrtev 8, 5230 Bovec, kot je določeno z razpisno dokumentacijo.
9. Postopek za izbor in oceno prijavljenih programov in projektov bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani župana. Posamezne naloge v postopku
dodeljevanja sredstev opravlja strokovni organ.
10. Odpiranje vlog ni javno in bo predvidoma 6. 5.
2015, v prostorih Občine Bovec.
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11. Sklep o dodelitvi sredstev bodo izbrani izvajalci
prejeli v roku 30 dni po poteku razpisnega roka.
12. Dodatne informacije lahko dobite na Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, tel. 05/384-19-09.
Občina Bovec
Št. 604-0001/2015

Ob-1832/15

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) in Statuta Občine
Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 20/2013), objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
izobraževanja odraslih v letu 2015
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa:
Občina bo v skladu s Proračunom Občine Ravne
na Koroškem za leto 2015 sofinancirala naslednje programe:
3.1. Sofinanciranje programov:
3.1.1. izobraževanje odraslih ter
3.1.2. druge oblike izobraževanja
4. Pogoji za sodelovanju na razpisu:
4.1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge
organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti izobraževanja odraslih s sedežem na območju Občine
Ravne na Koroškem.
4.2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe na območju Občine Ravne
na Koroškem ter za občane Občine Ravne na Koroškem,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih programov in aktivnosti,
– da delujejo zakonito,
– za pridobitev sredstev pod točko 5.2. mora biti
izvajalec koordinator Tedna vseživljenjskega učenja.
4.3. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedeno:
Izobraževanje starejših odraslih:
– Dejavnost se izvaja v okviru programov Univerze
za tretje življenjsko obdobje – 40 točk;
– Obseg posameznega programa je 40 ur in več
– 10 točk;
– V posamezni program je vključenih vsaj 10 udeležencev – 10 točk;
– Zagotovljeno je kontinuirano izvajanje programov
(nadgradnja) za isto skupino udeležencev:
– vsaj 3 leta – 20 točk,
– nad 3 leta – 30 točk;
– Vključene so različne oblike učenja (skupaj možnih 40 točk):
– tečaji / delavnice – 10 točk,
– študijski krožki – 10 točk,
– razstave – 10 točk,
– ekskurzije – 10 točk;
– Predstavljanje dosežkov v okolje – 10 točk.
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Drugi izobraževalni programi – Teden vseživljenjskega učenja:
– koordinacija Tedna vseživljenjskega učenja –
30 točk;
– izvajalec ima status izvajalca koordinacije prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja s strani Andragoškega centra RS – 20 točk;
– prireditve so občinskega pomena – 20 točk;
– dejavnost se kontinuirano izvaja:
– do vključno 5 let – 5 točk,
– od 6 do vključno 10 let – 10 točk,
– nad 10 let – 20 točk.
5. Okvirna višina sredstev:
5.1. Izobraževanje odraslih – do višine 2.206 €.
5.2. Drugi izobraževalni programi – do višine 2.328 €.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do
31. 12. 2015.
7. Razpisni rok
Ponudbe izvajalci oddajo v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji
Jezernik ali pošljejo na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem,
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Izobraževanje odraslih 2015«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem
oziroma posredovana s priporočeno pošiljko do vključno
4. 5. 2015.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in
naslov ponudnika.
8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo komisija
opravila 5. 5. 2015 ob 13. uri, v mali sejni sobi Občine
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. Obveščanje o izboru: ponudniki bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po oddaji popolnih vlog.
10. Razpisna dokumentacija
Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe za izvajanje
programov izobraževanja odraslih v skladu z razpisno
dokumentacijo, ki jo od 10. 4. 2015 dobijo v sprejemni
pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Andreji Jezernik.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine: http://www.ravne.si.
Podrobne informacije o prijavi dobite na Občini Ravne na Koroškem pri mag. Mariji Vrhovnik Čas,
02/821-60-07).
11. Z izbranimi izvajalci bo Občina Ravne na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju programov
izobraževanja odraslih za leto 2015.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 671-0002/2015-201

Ob-1833/15

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98,
97/01 – ZSDP, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32, 110/02
– ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Pravilnika o sofinanciranju
programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na
Koroškem (Uradni list RS, št. 123/08, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013, 14/2014, 16/2015) in Statuta
Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 20/2013), objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje športa
v letu 2015
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem.

2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa:
Občina bo v skladu z Letnim programom športa
Občine Ravne na Koroškem 2015 sofinancirala naslednje programe:
3.1. Sofinanciranje športnih programov:
– športno vzgojo predšolskih otrok,
– interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok,
– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju),
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– delovanje športnih zvez,
– miselne in specifične športne panoge,
– športna vzgoja odraslih s posebnimi potrebami,
– posebne nagrade za izredne športne dosežke,
– promocijske športne prireditve,
– program preživljanja prostega časa otrok med
počitnicami.
3.2. Promocijske športne prireditve.
3.3. Programi za aktivne počitnice in počitniške
programe.
3.4. Obratovanje in uporaba športnih objektov za
izvajanje letnega programa športa.
4. Pogoji za sodelovanju na razpisu:
4.1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva,
– zveze športnih društev v Občini Ravne na Koroškem,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti
v športu,
– ustanove, ki so bile ustanovljene za opravljanje
dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehnične in
srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole
in visokošolski zavodi.
4.2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe na območju Občine Ravne
na Koroškem,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za
društva in zveze društev),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti,
– da imajo organizirano redno športno dejavnost
najmanj 36 tednov na leto, razen za izvajanje aktivnih
počitnic,
– da so registrirani in delujejo že najmanj leto dni,
– da delujejo zakonito.
4.3. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS,
št. 123/08 in Uradno glasilo slovenskih občin, 7/13,
14/14, 16/15) ter Letnim programom športa Občine Ravne na Koroškem 2015.
4.3.1. Sredstva, namenjena za aktivne počitnice in
počitniške programe za mladino se bodo:
– delila po ključu števila otrok po podanem poročilu
o izvedenih zimskih in letnih počitnicah glede na stroške
posamezne aktivnosti, sredstva namenjena za aktivne
počitnice in počitniške programe v letnem času so na-
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menjena Zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske
dejavnosti.
4.3.2. Sredstva za materialne stroške organizacije
športnih programov med letnimi počitnicami se bodo:
– dodelila klubu oziroma društvu po podanem poročilu na podlagi izvedenega programa za osnovnošolske
otroke med letnimi počitnicami, program mora trajati
skupno več kot 40 dni, zajemati mora varstvo otrok in
šport, predstavitve različnih športov, ki zajema predstavitev novih športnih panog in jih na Koroškem še ni,
športne debate, športni kamp, program za aktivne športnike, seminarje o športu …
4.3.3. Sredstva za obratovanje in uporabo športnih
objektov za izvajanje letnega programa športa se bodo:
– financirala v skladu s XI. točko Pravilnika o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v Občini
Ravne na Koroškem.
5. Okvirna višina sredstev:
1. Sofinanciranje športnih programov v višini
137.482 €.
2. Promocijske športne prireditve v višini 3.000 €.
3. Programi za aktivne počitnice in počitniške
programe v višini 15.059,00 €, od tega za zimske počitnice 4.200 € ter za letne počitnice 10.859 €.
4. Za materialne stroške organizacije športnih
programov med letnimi počitnicami v višini 3.000 €.
5. Obratovanje in uporaba športnih objektov za
izvajanje letnega programa športa v višini 294.000 €.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do
31. 12. 2015.
7. Razpisni rok
Ponudbe izvajalci oddajo v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji
Jezernik ali pošljejo na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem,
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni
razpis – Šport 2015«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
oddana do 15. ure 5. 5. 2015, v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem oziroma oddana s priporočeno
pošiljko do 5. 5. 2015.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in
naslov ponudnika.
8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo komisija
opravila 6. 5. 2015 ob 12. uri, v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. Obveščanje o izboru: ponudniki bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po oddaji popolnih vlog.
10. Razpisna dokumentacija
Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe za izvajanje
programov športa v skladu z razpisno dokumentacijo,
ki jo od 10. 4. 2015 dobijo v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine: http://www.ravne.si.
Podrobne informacije o prijavi dobite na Občini Ravne na Koroškem pri mag. Mariji Vrhovnik Čas,
02/821-60-07).
11. Z izbranimi izvajalci bo Občina Ravne na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju programov
športa za leto 2015.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 1220-0003/2015-202

Ob-1837/15

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2 in naslednji), Pravilnika o po-
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stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in naslednji), Statuta Občine
Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin
št. 20/2013) in Letnega programa zdravstvenega in socialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem 2015,
objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov
preprečevanja zasvojenosti s prepovedanimi
in dovoljenimi drogami
ter drugimi oblikami vedenja, ki lahko vodijo
v zasvojenost v Občini Ravne na Koroškem
za leto 2015
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za
sofinanciranje programov preprečevanja zasvojenosti
s prepovedanimi in dovoljenimi drogami ter drugimi oblikami vedenja, ki lahko vodijo v zasvojenost.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
programov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini
Ravne na Koroškem in da program aktivno vključuje
občane Občine Ravne na Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno
v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti;
– da imajo izvajalci programov, ki bodo delali z mladoletnimi osebami ustrezna dokazila o nekaznovanosti
za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (iz devetega poglavja Kazenskega zakonika; Uradni list RS,
št. 55/08 in naslednji).
Pravico do sofinanciranja programov imajo:
– javni zavodi, društva in ustanove, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju preprečevanja
odvisnosti od drog, ki izvajajo programe v Občini Ravne
na Koroškem za občane Občine Ravne na Koroškem.
4.1. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedeno:
Pokrivanje materialnih in drugih stroškov za izvajanje programov:
– da so prostori izvajalca za izvajanje programa
v Občini Ravne na Koroškem – 30 točk;
– da so vsi programi izvajalca namenjeni izključno
preprečevanju zasvojenosti s prepovedanimi in dovoljenimi drogami ter drugimi oblikami vedenja, ki lahko
vodijo v zasvojenost – 20 točk;
– dejavnost se kontinuirano izvaja:
– do vključno 1 leta – 5 točk,
– od 1 do vključno 5 let – 10 točk,
– nad 5 let – 15 točk.
Preventivne aktivnosti namenjene preprečevanju
in zmanjševanju problemov, povezanih z (zlo)rabo drog
v Občini Ravne na Koroškem:
– delavnice in druge aktivnosti za osveščanje in
strokovno izpopolnjevanje učiteljev, svetovalnih delavcev, socialnih delavcev in staršev, ki zaznavajo tvegano
obnašanje otrok idr. na temo zasvojenosti (kako pravočasno prepoznati, kako ukrepati), ev. tudi individualna svetovanja – v sodelovanju z društvom Srečanje
– 30 točk;
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– zagotovljeni prostori za izvajanje – 20 točk;
– dejavnosti za aktivno vključevanje staršev in
učencev v načrtovanje preventivnih dejavnosti v šolskem in prostočasnem okolju – 30 točk;
– izvajanje sistematičnih preventivnih programov za
krepitev specifičnih veščin in znanj, s katerimi bodo lahko otroci in mladostniki razvili sposobnosti za odgovorno
odločanje za življenje brez drog – 30 točk;
– delavnice za podporo staršem pri vzgojnih pristopih, ki zmanjšujejo verjetnost, da se bodo otroci in
mladostniki odločili za uporabo drog – 30 točk;
– koordinacija aktivnosti in spremljanje standardov
kakovosti na področju ukrepov za preprečevanje, in
zmanjševanje zasvojenosti v občini – 20 točk;
– dejavnost se kontinuirano izvaja:
– do vključno 1 leta – 5 točk,
– od 1 do vključno 5 let – 10 točk,
– nad 10 let – 20 točk.
5. Okvirna višina sredstev:
1. za pokrivanje materialnih in drugih stroškov za
izvajanje programov do višine 800 €.
2. za izvajanje preventivnih programov – do višine 3.000 €.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na
podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem znesku do konca meseca julija
2015. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do
31. 12. 2015.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene
do vključno četrtka, 23. 4. 2015 v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti,
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom
»Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni razpis – Programi na področju preprečevanja zasvojenosti – 2015«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov
prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo v petek, 24. 4. 2015 v pisarni Oddelka za družbene in stanovanjske dejavnosti
Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne
na Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od
oddaje popolne ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani, www.
ravne.si od vključno petka, 10. 4. 2015.
11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.
Podrobne informacije dobite na Oddelku za družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na Koroškem pri Darji Čepin, svetovalki II za družbene dejavnosti, tel. 02/821-60-22.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 1220-0002/2015-202

Ob-1838/15

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2 in naslednji), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in naslednji), Statuta Občine

Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin
št. 20/2013) in Letnega programa zdravstvenega in socialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem 2015,
objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov
na področju humanitarnih dejavnosti
za zagotavljanje različnih oblik pomoči
socialno ogroženim občanom
v Občini Ravne na Koroškem za leto 2015
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za
sofinanciranje programov na področju humanitarnih dejavnosti za zagotavljanje različnih oblik pomoči socialno
ogroženim občanom v Občini Ravne na Koroškem za
leto 2015.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
programov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini
Ravne na Koroškem in da program aktivno vključuje
občane Občine Ravne na Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo humanitarno dejavnost opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti.
Pravico do sofinanciranja programov imajo:
– humanitarne organizacije, organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije, ustanovljene zato,
da prispevajo k reševanju socialnih stisk in težav vsem
socialno ogroženim občanom v občini.
4.1. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedene kriterije:
– da so prostori izvajalca za izvajanje programa
v Občini Ravne na Koroškem – 30 točk;
– da so vsi programi izvajalca namenjeni izključno
zmanjševanju in lajšanju socialnih stisk vseh socialno
ogroženih občanov v Občini Ravne na Koroškem in ne
le članov ter podpornih članov izvajalca – 30 točk;
– dejavnost se kontinuirano izvaja:
– do vključno 1 leta – 5 točk,
– od 1 do vključno 5 let – 10 točk,
– nad 5 let – 15 točk;
– programi vključujejo pomoč občanom Občine
Ravne na Koroškem v naslednjih oblikah pomoči:
– denarna pomoč ali denarna pomoč v funkcionalni obliki (plačilo položnic) – 30 točk,
– prehrambeni paketi – 30 točk,
– pomoč v obleki in obutvi – 15 točk;
– vključenost socialno ogroženih občanov:
– program vključuje do 10 občanov – 5 točk,
– program vključuje od 10 do 50 občanov –
10 točk,
– program vključuje od 50 do 100 občanov –
20 točk.
– program vključuje nad 100 občanov – 30 točk.
5. Okvirna višina sredstev za izvajanje programov
je 16.000 €.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na
podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem znesku do konca meseca julija
2015. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do
31. 12. 2015.
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7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do vključno četrtka 23. 4. 2015 v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji
Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne
na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske
dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem,
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni
razpis – Programi na področju humanitarnih dejavnosti
– 2015«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov
prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo v petek, 24. 4. 2015, v pisarni Oddelka za družbene in stanovanjske dejavnosti,
Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne
na Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od
oddaje popolne ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani, www.
ravne.si od vključno petka 10. 4. 2015.
11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.
Podrobne informacije lahko dobite na Oddelku za
družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na
Koroškem pri Darji Čepin, svetovalki II za družbene dejavnosti, tel. 02/821-60-22.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 122-0004/2015-202

Ob-1839/15

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2 in naslednji), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in naslednji), Statuta Občine
Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin
št. 20/2013) in Letnega programa zdravstvenega in socialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem 2015,
objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov
za dejavnosti preprečevanje nasilja v družini
v Občini Ravne na Koroškem za leto 2015
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za
sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanje
nasilja v družini
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
programov in projektov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini
Ravne na Koroškem, ali imajo njihov program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine
Ravne na Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo dejavnost izobraževanja in vzgoje, socialnega varstva ali zdravstvenega
varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
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– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti;
– da imajo izvajalci programov, ki bodo delali z mladoletnimi osebami ustrezna dokazila o nekaznovanosti
za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (iz devetega poglavja Kazenskega zakonika; Uradni list RS,
št. 55/08 in naslednji).
Pravico do sofinanciranja programov za dejavnosti
preprečevanja nasilja v družini imajo:
– javni zavodi, društva in ustanove, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti za vzgojo in izobraževanje,
socialno varstvo, zdravstveno varstvo, za izvajanje aktivnosti preprečevanja nasilja v družini, ki izvajajo programe v Občini Ravne na Koroškem za občane Občine
Ravne na Koroškem,
ki izvajajo:
– preventivne delavnice, srečanja, okrogle mize,
delavnice za osveščanje, šolo za starše, razna predavanja (za vse generacije) za dejavnosti preprečevanja
nasilja.
4.1. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedeno:
Splošni pogoji:
– da bodo aktivnosti izvajalca za izvajanje programa potekale v prostorih v Občini Ravne na Koroškem
– 30 točk;
– da so programi izvajalca usmerjeni izključno aktivnostim preprečevanja nasilja v družini – 20 točk;
– dejavnost se kontinuirano izvaja:
– do vključno 1 leta – 5 točk,
– od 1 do vključno 5 let – 10 točk,
– nad 5 let – 15 točk.
Preventivne aktivnosti namenjene preprečevanju
in zmanjševanju nasilja v družini v Občini Ravne na
Koroškem:
– Izvajanje preventivnih delavnic, srečanj, predavanj, okroglih miz z namenom osveščanja občanov
o problematiki nasilja v družini, posledicah, ukrepih in
rešitvah kako iz teh težkih situacij (vseh generacij) –
30 točk;
– Vključenost različnih oblik učenja (delavnice za
osveščanje in strokovno izpopolnjevanje staršev, ki se
želijo učiti in odraščati skupaj z svojim otrokom, spoznavati problemske situacije) – 30 točk;
– Vključenost učenja v skupini (pomoč staršem pri
premagovanju razvojnih kriz in težav pri njihovem otroku, vzgoja brez nasilja, odnosi brez nasilja, partnerstvo
med starši, vrtcem in šolo – sodelujoč in zaupen odnos …) – 30 točk;
– Izvedba šole za starše (organizacija srečanj
in predavanj z različnimi strokovnjaki iz področja preprečevanja nasilja v družini) – 30 točk;
– Vključevanje raznih instrumentov za osveščanje
ljudi o problematiki nasilja (informativne zloženke, razne
akcije osveščanja, drug informativni material) – 15 točk.
5. Okvirna višina sredstev: 2.500 EUR
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na
podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem znesku do konca meseca julija
2015. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do
31. 12. 2015.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do vključno četrtka, 23. 4. 2015 v zaprti kuverti
v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri
Andreji Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina
Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koro-
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škem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako
»Javni razpis – Programi na področju preprečevanja
nasilja v družini – 2015«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov
prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo v petek, 24. 4. 2015, v pisarni Oddelka za družbene in stanovanjske dejavnosti
Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne
na Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od
oddaje popolne ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani, www.
ravne.si od vključno petka, 10. 4. 2015.
11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.
Podrobne informacije dobite na Oddelku za družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na Koroškem pri Darji Čepin, svetovalki II za družbene dejavnosti, tel. 02/821-60-22.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-1853/15
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, na
podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in
14/15 – ZUUJFO) in Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12, 24/13 in 10/14) ter Letnega načrta pridobivanja
in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje, sprejetega z Odlokom o proračunu Občine Trbovlje za leto 2015 (Uradni vestnik Zasavja, št. 3/2015)
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
z javnim zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je
Objekt »Samski dom« s pripadajočim zemljiščem;
nepremičnine:
– parc. št. 1871-20/4-0 (ID 253588), k.o. Trbovlje
v celoti,
– parc. št. 1871-20/23-0 (ID 1606773), k.o. Trbovlje
v celoti,
– parc. št. 1871-20/22-0 (ID 326173), k.o. Trbovlje,
na kateri stoji stavba št. 393, v deležu 98/100,
– parc. št. 1871-20/18-0 (ID 5301193), k.o. Trbovlje,
v celoti.
Izklicna cena za navedene nepremičnine znaša
105.000,00 EUR. V ceni ni zajet davek, ki ga v celoti
poravna kupec.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih v pisni obliki,
ki so na voljo od 10. 4. 2015 na občinski upravi Občine
Trbovlje v občinski upravni zgradbi na naslovu Mestni
trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne obrazce dvignejo
vsak delovni dan od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do
17. ure, ob petkih pa od 8. do 13. ure, v pisarni 47. Na
voljo so tudi v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev
je vzorec kupoprodajne pogodbe.

3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do 11. 5. 2015
do 10. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do
roka prispele na prodajalčev naslov.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti
ovojnici s podpisom oziroma žigom na pregibu ovojnice,
kjer se le-ta zapre, na naslov Občina Trbovlje, Mestni
trg 4, 1420 Trbovlje, z oznako: »Ponudba za nakup
objekta »Samski dom«.
5. Ponudniki morajo najkasneje do petka, 8. 5.
2015 plačati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene
(10.500,00 EUR), in jo nakazati na vplačilni račun pri
Banki Slovenije št. 01329-0100018122, s sklicem za javno zbiranje ponudb za prodajo objekta »Samski dom«.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne
osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa osebni dokument. Ponudniki
morajo v ponudbi navesti svoje točne podatke, in sicer:
svoj naziv, ime, priimek, naslov, davčno številko, matično številko, predmet nakupa, ponudbeno ceno. Ponudbi
morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravne osebe), potrdilo o plačani varščini, pisno izjavo,
da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem
javnem razpisu.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu, v roku 15 dni od potrditve zapisnika o odpiranju ponudb s strani županje Občine Trbovlje, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo in poravnati
kupnino v celoti, najkasneje v 8 dneh od dneva sklenitve
kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem primeru lahko
prodajalec zadrži varščino ponudnika. Bistven pogoj, od
izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne
pogodbe, je celovito ter pravočasno plačilo kupnine.
8. Izbrani ponudnik plača vse stroške v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, plačilo davčnih dajatev,
notarsko overitev prodajalčevega podpisa na kupoprodajni pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na
prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom, županja Občine Trbovlje pa lahko
kadarkoli do sklenitve pravnega posla že začeti postopek ustavi.
10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo v sredo, 13. 5.
2015 ob 12. uri, v občinski upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje.
11. Predmet prodaje se proda po principu videno –
kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak
ne bo upoštevano.
12. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo
ponudil najvišjo ponudbeno ceno.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo odločala
županja. Odpiranje ponudb bo opravila Komisija za vodenje in nadzor postopkov pridobivanja, razpolaganja
in upravljanja s stvarnim premoženjem. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županji izbor najugodnejšega ponudnika.
14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izklicne cene.
15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje
v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
16. Uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne pogodbe.
17. Dodatne informacije so na voljo na
tel. 03/56-27-912 ali e-mail: jana.skorjanc@trbovlje.si.
Občina Trbovlje
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Ob-1859/15
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 6. člena Odloka
o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list
RS, št. 108/12 s spremembami), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja
zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica
v letu 2015
I. V letu 2015 se bodo iz proračunskih sredstev
sofinancirali naslednji programi s področja zasvojenosti
v interesu Mestne občine Nova Gorica:
Sklop B
1. program za delo z osnovnošolsko populacijo,
2. program za delo s srednješolsko populacijo,
3. program za delo z eksperimentatorji.
Sklop C
1. nizkopražni program.
Sklop D
1. visokopražni program,
2. reintegracijski program.
Program je kontinuirana dejavnost izvajalca, ki se
izvaja preko celega leta. Program je zaključena celota
posamičnih aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obsegu zaključene samostojne enote.
Predmet tega razpisa niso odhodki za plače prijaviteljev, odhodki za formalno izobraževanje (redno in
izredno) na vseh stopnjah, stroški nakupa ali vzdrževanja nepremičnin in opreme, programi prijaviteljev, ki isti
program prijavijo na druge razpise mestne občine in so
jim sredstva iz teh razpisov tudi odobrena, programi, ki
so financirani iz drugih sredstev mestne občine.
II. Višina razpisanih proračunskih sredstev znaša
15.000,00 EUR in sicer do 9.000,00 EUR za programe
iz sklopa B, do 2.000,00 EUR za program iz sklopa C in
do 4.000,00 EUR za programa iz sklopa D.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2015, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
III. Na javni razpis za sofinanciranje programov
s področja zasvojenosti se lahko prijavijo:
– nevladne organizacije (društva, ustanove, neprofitni zasebni zavodi), ki so registrirane kot pravne osebe
v Republiki Sloveniji in sicer na podlagi zakonskih predpisov za opravljanje dejavnosti s področja socialnega
varstva,
– javni zavodi in druge pravne osebe in izvajalci
s področja socialnega varstva, katerih socialna dejavnost je izkazana kot osnovna dejavnost in so na podlagi
zakonskih predpisov registrirani tudi za opravljanje dejavnosti s področja zasvojenosti.
Za prijavitelje se ne štejejo subjekti po Zakonu o gospodarskih družbah.
IV. Prijavitelji iz točke III. morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani za izvajanje programov na področju
zasvojenosti oziroma jih imajo opredeljene v ustanovitvenem aktu oziroma statutu,
– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo
najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske,
kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa,
– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti
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prijavljenega programa (med lastna sredstva se štejejo
članarine, donacije in vsa sredstva prejeta iz katerihkoli
drugih virov),
– program se izvaja na območju in v interesu mestne občine,
– program je neprofitne oziroma nekomercialne
narave (višina prihodkov ne sme biti višja od višine
odhodkov),
– vsebina programa mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje
kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi zadnjega javnega
razpisa, če so na njem sodelovali.
V. Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije in mora
vsebovati vse zahtevane podatke in priloge
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si pod
rubriko Javni razpisi, ki jo zainteresirani lahko dvignejo
tudi v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 8. do
14. ure in ob sredah od 8. do 16. ure v tajništvu Oddelka
za družbene dejavnosti (III. nadstropje/soba 27).
VI. Prijavo z vso potrebno dokumentacijo se pošlje
v zaprti kuverti kot priporočena pošiljka na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, ali se odda osebno v glavni pisarni Mestne
občine Nova Gorica (I. nadstropje/soba 36) z oznako
“Javni razpis Sofinanciranje programov s področja zasvojenosti – Ne odpiraj”. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti navedeno ime in naslov prijavitelja.
Rok za prijavo na razpis je do četrtka, 30. 4. 2015
do 10. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka, to
je do 30. 4. 2015 do 10. ure, prispe na naslov naročnika
oziroma je vložena v glavni pisarni naročnika (I. nadstropje/soba 36). Prijavitelj lahko dopolnjuje oziroma
spreminja vlogo do izteka roka za prijavo. V primeru
dopolnjevanja vloge je potrebno poleg oznake javnega
razpisa navesti tudi: Dopolnitev vloge – Ne odpiraj.
Odpiranje prijav bo vodila strokovna komisija in se
bo izvedlo v roku do 5 delovnih dni od izteka roka za
prijavo na razpis.
Vlogo, ki ni pravočasna, ni predložena na obrazcih
razpisne dokumentacije ali je ni vložila upravičena oseba, pristojni organ zavrže s sklepom.
Na podlagi ugotovitve, da je pravočasna vloga formalno nepopolna, pristojni organ v roku osmih delovnih
dni od dneva odpiranja pisno pozove stranko k dopolnitvi vloge. Vlogo je dovoljeno dopolnjevati le v tistem
delu, ki se ne nanaša na ocenjevanje programov, in
sicer v roku petih delovnih dni. Če stranka vloge ne dopolni v zahtevanem roku, pristojni organ vlogo zavrže
s sklepom.
VII. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi
meril za izbor programov: vsebina predloženega programa (do 70 točk), jasni cilji predloženega programa
(do 20 točk), metode dela (do 20 točk), jasna in realna finančna konstrukcija predloženega programa (do
40 točk), prijavitelj ima sedež (izpostavo, enoto) v mestni
občini (20 točk), reference prijavitelja in evalvacija doseganja ciljev in rezultatov programa (do 80 točk). Merila
so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, ki
je sestavni del tega razpisa.
Programi, prispeli na javni razpis, se na podlagi
meril ovrednotijo s točkami. Najvišje možno število tock
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je 250. Končno število točk za posamezen program je
vsota povprečnih ocen članov komisije in ocene upravnega organa. Program se sofinancira le v primeru, da
doseže vsaj 70 % možnih tock (najmanj 175 točk od
možnih 250 točk). Za posamezno razpisano vsebino bo
izbran tisti prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število točk.
Kolikor tudi prijavitelj z najvišjim doseženim številom
točk ne zbere najmanj 70 % možnih točk (175 točk od
250 možnih), ni izbran nihče od prijaviteljev. Formula za
izračun sofinanciranja posameznega programa je navedena v razpisni dokuntaciji.
Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v roku
45 dni od dneva odpiranja vlog.
VIII. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku
za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica, na
tel. 05/33-50-160 (Marinka Saksida).
Mestna občina Nova Gorica
Ob-1862/15
Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 55/06) in 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) objavlja župan Občine Medvode
javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih dejavnosti
v Občini Medvode v letu 2015
1. Naziv in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov turističnih dejavnosti v Občini Medvode v letu
2015, in sicer:
a) Ohranjanje kulturne in naravne dediščine;
b) Spodbujanje krajanov in mladine za delo na področju turizma;
c) Organizacija in usklajevanje aktivnosti;
č) Promocija kraja;
d) Urejanje turistične infrastrukture;
e) Redna dejavnost turističnih društev.
3. Na razpisu lahko sodelujejo turistična društva in
njihove zveze, ki imajo sedež na območju Občine Medvode in so registrirani za delovanje na področju turizma
ter imajo urejeno evidenco o članstvu.
4. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za
področja sofinanciranja iz 2. točke javnega razpisa je
22.750 evrov. Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko
javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali
razdeli le del razpoložljivih sredstev. V primeru velikega
števila prijavljenih programov in projektov bo razpisnik
določil najvišje število programov oziroma projektov, ki
jih bo sofinanciral posameznemu prijavitelju.
5. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo izvajalci
programov in projektov v letu 2015, so določeni v Pravilniku o sofinanciranju programov turistične dejavnosti
v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 55/06).
6. Prijavitelji lahko z istim programom kandidirajo le
na enem občinskem javnem razpisu v letu 2015.
7. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2015.
8. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od objave
razpisa v Uradnem listu RS. Rok za prijavo na javni razpis
začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
9. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite
v zapečateni ovojnici z oznako »Javni razpis – turizem
2015 – Ne odpiraj!« na naslov: Občina Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.

10. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti
s priporočeno pošiljko, oziroma je bila do 15. ure tega
dne predložena v tajništvu Občine Medvode.
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo
pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse
nepravočasno prispele vloge.
11. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno prijavo na
razpis, bodo pozvani, da jo v roku 8 dni dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne bodo
dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega
roka, bodo zavržene.
12. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za prijavo na razpis.
Prijavitelji bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro
obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju za leto
2015.
13. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
izvajalci dobijo na spletni strani Občine Medvode (www.
medvode.si).
14. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavni obrazec;
– vzorec pogodbe;
– zahtevek za izplačilo;
– obrazec poročila o porabi sredstev.
15. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi
zainteresirani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti
Občine Medvode, prek tel. 361-95-21 (Gregor Rozman).
Občina Medvode
Ob-1863/15
Na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 90/12 in 111/13),
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13),
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) in Pravilnika o sofinanciranju kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 67/04 in 105/13) objavlja župan Občine Medvode
javni razpis
o sofinanciranju kulturne dediščine
v Občini Medvode v letu 2015
1. Ime in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, Medvode.
2. Predmet razpisa: Občina Medvode razpisuje za
leto 2015 sredstva za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v Občini Medvode, raziskovalnih in publicističnih projektov s področja kulturne dediščine in redne
dejavnosti društev, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju kulturne dediščine.
3. Namen razpisa je sofinancirati:
3.1. redno društveno dejavnost;
3.2. akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturnih spomenikov ali predmetov na območju Občine Medvode, ki so vpisani ali
v postopku vpisa v Register kulturne dediščine Republike Slovenije (RKD);
3.3. restavratorski in sanacijsko-konservatorski posegi na kulturnih spomenikih;
3.4. redno vzdrževanje kulturnih spomenikov in njihove okolice ter vzdrževanje predmetov kulturne dediščine;
3.5. raziskovalni in publicistični projekti s področja
kulturne dediščine.
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4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Pod točko 3.1.:
– društva morajo imeti v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi dejavnost s področja kulturne dediščine;
– da imajo sedež v Občini Medvode;
– da delujejo najmanj eno leto;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu;
– da nimajo neporavnanih obveznosti do Občine
Medvode.
Pod točko 3.2., 3.3. in 3.4.:
– objekt na območju Občine Medvode je vpisan ali
v postopku vpisa v Register kulturne dediščine Republike Slovenije (RKD);
– prijavitelj je lastnik ali upravljavec kulturnega spomenika z ustreznim uradnim dokazilom;
– pridobljeni kulturnovarstveni pogoji in soglasje
(Zavod za varstvo kulturne dediščine).
Pod točko 3.5.:
– kandidirajo lahko vse fizične in pravne osebe
s sedežem v Občini Medvode, ki imajo zagotovljene
materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za
izpeljavo prijavljenih projektov.
5. Izpolnjevanje pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Strokovna komisija bo predlagala
zavrženje vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog
ter vlog, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
6. Merila in kriteriji za sofinanciranje
Točka 3.1.: društva glede na število članov.
Točke 3.2., 3.3. in 3.4.: stopnja zaščitenosti, ogroženost objekta v pomenu človekovih ali drugih fizičnih
vplivov, ogroženost objekta v pomenu izginjanja iz območja občine, vloga objekta za javnost v lokalni skupnosti, redkost objekta na območju občine, starost objekta,
zagotovljena finančna sredstva iz drugih virov.
Točka 3.5.: reference nosilca projekta, cilji projekta,
pomen za krajevno zgodovino in domoznanstvo, višina
sredstev iz drugih virov.
Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila vloge in predlagala višino sofinanciranja.
7. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev,
namenjenih za področja tega razpisa, znaša 20.000
evrov.
Razpisnik lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le
del razpoložljivih sredstev. V primeru velikega števila
prijavljenih programov oziroma projektov bo razpisnik
določil najvišje število programov, ki jih bo sofinanciral
posameznemu prijavitelju.
8. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2015.
9. Prijavitelj lahko z istim projektom, programom
oziroma dejavnostjo kandidira le na enem občinskem
javnem razpisu v letu 2015.
10. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok za prijavo na javni
razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
11. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavni obrazec;
– vzorec pogodbe;
– zahtevek za izplačilo sredstev;
– obrazec poročila o porabi sredstev.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni
strani Občine Medvode (www.medvode.si).
12. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem
obrazcu za posamezno razpisno področje in mora imeti
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priložene obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora vsakega
poslati v ločeni ovojnici in za vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti poslana po pošti kot priporočena
pošiljka na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode ali oddana v tajništvu
občine.
Vsak prijavljen program mora biti poslan v ovojnici
z oznako »Javni razpis – kulturna dediščina 2015 – Ne
odpiraj!«.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje
zadnji dan roka za oddajo vlog, oddana na pošti oziroma
v delovnem času Občine Medvode vložena v tajništvu
občine.
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo
pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse
nepravočasno prispele vloge.
Razpisnik bo v primeru nepopolne vloge pozval
prijavitelja, da jo dopolni. V primeru, da prijavitelj vloge
ne bo dopolnil v roku, bo vloga zavržena kot nepopolna.
13. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za prijavo na razpis.
Prijavitelji bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro
obveščeni o izbiri.
Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode
sklenil pogodbe o sofinanciranju v letu 2015.
14. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko
vsi zainteresirani dobijo v Oddelku za družbene dejavnosti Občine Medvode, prek tel. 361-95-21 (Gregor
Rozman).
Občina Medvode
Ob-1865/15
Občina Medvode na podlagi 10. člena Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02
– ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13),
5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov športa
v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 38/12) ter Letnega
programa športa v Občini Medvode za leto 2015, ki ga je
na 5. seji dne 17. 3. 2015 sprejel Občinski svet Občine
Medvode, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v Občini Medvode za leto 2015
1. Ime in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, Medvode.
2. Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna
Občine Medvode je sofinanciranje naslednjih programov:
A. Programi športa:
1. Športna vzgoja otrok in mladine
1.1. Športna vzgoja šoloobveznih otrok:
1.1.1. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.2. Športna vzgoja mladine:
1.2.1. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
2. Kakovostni šport
3. Športna rekreacija
4. Razvojne in strokovne naloge v športu
4.1. Športne prireditve
4.2. Delovanje društev, zvez športnih društev in
zavodov, povezanih s športom
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B. Prednostni programi športa lokalnega pomena
3. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena programom športa pod točko A, je 89.500,00 EUR; prednostnim programom športa lokalnega pomena pod točko
B 16.250,00 EUR.
Razpisnik si pridržuje pravico, da javni razpis brez
kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev. V primeru velikega števila prijavljenih
programov bo razpisnik določil najvišje število programov, ki jih bo sofinanciral posameznemu izvajalcu.
4. Na javnem razpisu za sofinanciranje programov
športa lahko kandidirajo:
– športna društva, ki so registrirana za izvajanje
športne dejavnosti in imajo sedež ter delujejo v Občini
Medvode;
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna
društva s sedežem in delovanjem na območju Občine
Medvode;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebni športni delavci in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo
izvajalci, ki:
– imajo sedež v Občini Medvode;
– izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje za
realizacijo načrtovanih programov športa;
– imajo organizirano redno dejavnost in vadbo;
– imajo urejeno evidenco vadečih oziroma članov
in evidenco o plačani članarini;
– imajo izpolnjene obveznosti do občine;
– delujejo do dneva objave javnega razpisa vsaj
eno leto na območju Občine Medvode.
– izpolnjujejo druge pogoje, določene s Pravilnikom
o sofinanciranju programov športa v Občini Medvode
(Uradni list RS, št. 38/12, v nadaljevanju pravilnik).
5. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo izvajalci
programov športa v letu 2015, so določeni v pravilniku.
6. Posamezni izvajalci športnih programov lahko
za iste programe le enkrat letno pridobijo sredstva občinskega proračuna, ne glede na javne razpise in proračunske postavke.
7. Dodeljena sredstva morajo izvajalci porabiti v letu
2015.
8. Rok za prijavo na javni razpis je 15 dni od objave
razpisa v Uradnem listu RS. Rok za prijavo začne teči
naslednji dan po objavi.
9. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti poslana na določenih prijavnih
obrazcih po pošti kot priporočena pošiljka na naslov:
Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode, ali oddana v zaprti pisemski ovojnici v tajništvu občine.
Na pisemski ovojnici mora biti obvezno označeno:
»Javni razpis – šport 2015 – Ne odpiraj!«.
Za pravočasno se bo štela vloga, ki bo najkasneje
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti oziroma
bo do 15. ure tega dne oddana v tajništvu občine.
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo
pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse
prepozno prispele vloge.
10. Izvajalci, ki bodo oddali nepopolno vlogo na
razpis, bodo pozvani, da jo v roku 8 dni dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge izvajalcev, ki v roku ne bodo
dopolnjene, in vloge, oddane po izteku roka za oddajo
vlog, bodo zavržene.
11. Razpisnik bo opravil izbiro najkasneje v 45 dneh
po izteku roka za oddajo vlog. Izvajalci bodo v roku
30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o izidu javnega
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razpisa. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode
sklenil pogodbe o sofinanciranju v letu 2015.
12. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
izvajalci najdejo na spletni strani Občine Medvode, www.
medvode.si. Razpisno dokumentacijo lahko v razpisnem
roku izvajalci pridobijo tudi na Občini Medvode, Oddelek
za družbene dejavnosti, Cesta komandanta Staneta 12,
Medvode, v času uradnih ur ali na Zavodu za šport in turizem Medvode, v pisarni št. 36, Ostrovrharjeva ulica 4,
Medvode, v času uradnih ur.
13. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavne obrazce,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov športa,
– obrazec »zahtevek za izplačilo – šport«,
– obrazec »letno vsebinsko in finančno poročilo
o izvajanju letnega programa športa«,
– Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Medvode.
14. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko
izvajalci dobijo na Zavodu za šport in turizem Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, Medvode, pri Ines Iskra,
tel. 01/362-62-22.
Občina Medvode
Ob-1866/15
Na podlagi 9. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list RS,
št. 27/05) in 219. člena 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) objavlja župan Občine Medvode
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti
v Občini Medvode v letu 2015
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
2. Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine:
poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost drugih
društev, ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost;
kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine;
kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije, vendar le v delu, ki presega vzgojno izobraževalne
programe; kulturna izmenjava.
3. Področja sofinanciranja so:
– poslovanje kulturnih društev;
– redna dejavnost kulturnih društev;
– redno vzdrževanje prostorov kulturnih društev;
– projekti in prireditve;
– kulturna izmenjava.
4. Na razpisu lahko za področja sofinanciranja (poslovanje kulturnih društev, redna dejavnost kulturnih
društev, redno vzdrževanje prostorov kulturnih društev)
sodelujejo le društva, ki imajo v imenu društva: kulturno.
Za področja sofinanciranja (projekti in prireditve ter
kulturna izmenjava) pa lahko sodelujejo kulturna društva; ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti
registrirano kulturno dejavnost; zveze kulturnih društev,
ki jih ustanovijo kulturna društva; zavodi, gospodarske
družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture; javni zavodi s področja vzgoje in
izobraževanja; samostojni kulturni izvajalci.
5. Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Medvode;
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– so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti
najmanj eno leto;
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za izpeljavo načrtovanih kulturnih dejavnosti;
– delujejo najmanj eno leto;
– imajo urejeno evidenco o članstvu;
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi;
– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Medvode;
– posamezni samostojni kulturni izvajalci morajo
imeti stalno bivališče v Občini Medvode.
6. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo izvajalci
programov in projektov v letu 2015, so določeni v Pravilniku o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini
Medvode (Uradni list RS, št. 27/05).
7. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področja sofinanciranja iz 3. točke, je skupaj 97.500 evrov.
Občina Medvode si pridržuje pravico, da lahko javni
razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le
del razpoložljivih sredstev.
V primeru večjega števila prijavljenih področij sofinanciranja bo občina določila najvišje število teh področij, ki jih bo sofinancirala posameznemu prijavitelju.
Prijavitelji lahko z istim programom kandidirajo le na
enem občinskem javnem razpisu v letu 2015.
8. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2015.
9. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok za prijavo na javni
razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
10. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite
v zapečateni kuverti z oznako »Javni razpis – kultura
2015 – Ne odpiraj!« na naslov: Občina Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
11. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti
s priporočeno pošiljko, oziroma je bila tega dne med
delovnim časom občinske uprave predložena v tajništvu
Občine Medvode.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Strokovna komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse nepravočasno prispele
vloge.
12. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno prijavo na
javni razpis, bodo pozvani, da jo v roku 8 dni dopolnijo
z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne
bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo zavržene. Dopolnitve in spremembe
razpisnih obrazcev za posamezna področja financiranja
niso mogoče.
13. Naročnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh od datuma odpiranja prijav. Prijavitelji
bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni
o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode
sklenil pogodbe o sofinanciranju v letu 2015.
14. Razpisna dokumentacija obsega:
– Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti
v Občini Medvode;
– besedilo Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Medvode v letu 2015;
– razpisni obrazec: Prijava na javni razpis;
– razpisne obrazce za posamezna področja financiranja;
– obrazec Zahtevek za izplačilo;
– vzorec Pogodbe o sofinanciranju za leto 2015;
– obrazce poročil za posamezna področja financiranja.
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15. Prijave morajo biti predložene na ustreznih prijavnih obrazcih. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci dobijo prek spletne strani Občine
Medvode, www.medvode.si.
Prijavitelj s prijavo na razpis potrjuje, da sprejema
pogoje, merila in kriterije, navedene v tem javnem razpisu in pripadajoči razpisni dokumentaciji.
16. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko
zainteresirani izvajalci dobijo pri Oddelku za družbene
dejavnosti Občine Medvode prek tel. 361-95-25 (Tatjana
Komac).
Občina Medvode
Ob-1867/15
Občina Medvode na podlagi Pravilnika o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti
v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 67/04) in Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih
in humanitarnih dejavnosti v Občini Medvode
v letu 2015
1. Naziv in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih
programov in projektov ter redne dejavnosti nevladnih
neprofitnih organizacij in društev ter združenj, ki delujejo
na območju Občine Medvode oziroma za občane Občine Medvode in so registrirani ter delujejo na področju
socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti.
3. Na razpisu lahko sodelujejo nevladne neprofitne
organizacije in društva ter združenja, ki izvajajo socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti na območju
Občine Medvode oziroma za občane Občine Medvode.
4. Merila in kriteriji po katerih se izberejo izvajalci
programov in projektov ter redne dejavnosti v letu 2015
so določeni v Pravilniku o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Medvode
(Uradni list RS, št. 67/04).
5. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za
dejavnosti iz 2. točke javnega razpisa je 30.000 evrov.
Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez
kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev. V primeru velikega števila prijavljenih
programov si razpisnik pridržuje pravico, da določi najvišje število programov oziroma projektov, ki jih bo sofinanciral posameznemu prijavitelju.
6. Prijavitelji lahko z istim programom in projektom
kandidirajo le na enem občinskem javnem razpisu v letu
2015.
7. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2015.
8. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok za prijavo na javni
razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
9. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite
v zapečateni kuverti z oznako »Javni razpis – socialna,
zdravstvena in humanitarna dejavnost 2015 – Ne odpiraj!« na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode.
10. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti
s priporočeno pošiljko, oziroma je bila do 15. ure tega
dne predložena v tajništvu Občine Medvode.

667

Stran

668 /

Št.

24 / 10. 4. 2015

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo
pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse
prepozne vloge.
11. Prijavitelje, ki bodo oddali nepopolno prijavo na
razpis, bo razpisnik pozval, da prijavo v določenem roku
dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki
v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
12. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za prijavo na razpis.
Prijavitelji bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro
obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine
Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju za leto 2015.
Razpisno dokumentacijo zainteresirani izvajalci dobijo na spletni strani Občine Medvode (www.medvode.si).
13. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavni obrazec;
– vzorec pogodbe;
– zahtevek za izplačilo;
– obrazec poročila o porabi sredstev.
14. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi
zainteresirani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti
Občine Medvode, prek tel. 361-95-21 (Gregor Rozman).
Občina Medvode
Ob-1868/15
Občina Medvode na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10),
Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje mladinskih
projektov in programov v Občini Medvode (Uradni list
RS, št. 67/04) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektov
in programov v Občini Medvode v letu 2015
1. Naziv in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
2. Predmet sofinanciranja so naslednji projekti in
programi:
– projekti in programi za preprečevanje zlorabe
drog in drugih nevarnih substanc,
– projekti in programi, ki spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi,
– raziskovalna dejavnost mladih,
– projekti in programi, ki spodbujajo kulturno izražanje mladih, kreativno ustvarjanje ter učinkovito izrabo
prostega časa,
– projekti mladinskega prostovoljnega dela,
– informiranje in svetovanje mladim,
– preventiva proti alkoholu, kajenju in spolno prenosljivim boleznim,
– redno kakovostno preživljanje prostega časa.
Prioritetno se bodo sofinancirali projekti in programi
iz prve in druge alineje te točke.
3. Na razpisu lahko sodelujejo javni zavodi, društva,
zveze društev, skladi, samostojni izvajalci in druge organizacije, ki izvajajo projekte in programe za mladino
do 29 let v Občini Medvode, so registrirani za opra-

vljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo na razpis in
imajo izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Občine
Medvode.
4. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo izvajalci
programov in projektov v letu 2015, so določeni v Pravilniku za vrednotenje ter sofinanciranje mladinskih projektov in programov v občini Medvode (Uradni list RS,
št. 67/04).
5. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za
dejavnosti iz 2. točke javnega razpisa, je 8.000 evrov.
Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez
kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev. V primeru velikega števila prijavljenih
programov in projektov bo razpisnik določil najvišje število programov oziroma projektov, ki jih bo sofinanciral
posameznemu prijavitelju.
6. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2015.
7. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok za prijavo na javni
razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
8. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite
v zapečateni kuverti z oznako »Javni razpis – mladinski projekti in programi 2015 – Ne odpiraj!« na naslov:
Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode.
9. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti
s priporočeno pošiljko, oziroma je bila do 15. ure tega
dne predložena v tajništvu Občine Medvode.
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo
pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse
prepozne vloge.
10. Prijavitelji lahko z istim programom oziroma
projektom kandidirajo le na enem občinskem javnem
razpisu v letu 2015.
11. Prijavitelje, ki bodo oddali nepopolno prijavo na
razpis, bo razpisnik pozval, da prijavo v določenem roku
dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki
v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
12. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za prijavo na razpis.
Prijavitelji bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro
obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci projektov in programov bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe
o sofinanciranju za leto 2015.
13. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni
strani Občine Medvode, www.medvode.si, zainteresirani
izvajalci pa jo lahko dvignejo tudi na Občini Medvode,
Oddelek za družbene dejavnosti, v času uradnih ur.
14. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavni obrazec;
– vzorec pogodbe;
– zahtevek za izplačilo;
– obrazec poročila o porabi sredstev.
15. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi
zainteresirani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti
Občine Medvode pri Tatjani Komac, na tel. 361-95-25.
Občina Medvode
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Razpisi delovnih mest
Ob-1825/15
Na podlagi sklepa nadzornega sveta Pošte Slovenije d.o.o., sprejetega na 5. izredni seji dne 30. 3. 2015
ter v skladu z drugim odstavkom 25. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d.o.o., nadzorni svet Pošte Slovenije d.o.o. objavlja javni poziv kandidatom za
prijavo za mesto
namestnika generalnega direktorja
Pošte Slovenije d.o.o.
1. Kraj opravljanja dela: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Namestnika generalnega direktorja imenuje nadzorni svet družbe za mandatno dobo 5 let z možnostjo
ponovnega imenovanja. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, to je za čas
mandatne dobe, za polni delovni čas.
3. Pogoji za opravljanje dela namestnika generalnega direktorja:
– imeti mora izobrazbo ustrezne smeri, pridobljeno
po študijskih programih druge stopnje ali raven izobrazbe,
ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– pripraviti mora program dela, iz katerega izhaja
poznavanje problematike poštne dejavnosti,
– imeti mora najmanj pet let delovnih izkušenj na
vodilnih delovnih mestih ali v organih vodenja in nadzora
velike gospodarske družbe ali druge primerljive izkušnje,
– aktivno mora znati vsaj en svetovni jezik,
– imeti mora strokovne, organizacijske in druge
sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati še pogoje v skladu z drugim odstavkom 255. člena
Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list št. 65/09
– ZGD1-UPB3, 33/11 in 91/11, 32/12, 57/12 in 82/13).
4. Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti k prijavi
za objavljeno delovno mesto:
– overjena kopija dokazila o pridobljeni izobrazbi
(diplome),
– dokazila o pridobljenih izkušnjah na vodilnih delovnih mestih ali v organih vodenja ali nadzora velike
gospodarske družbe, ali o drugih primerljivih izkušnjah,
– dokazilo o aktivnem znanju vsaj enega svetovnega jezika,
– potrdilo o nekaznovanju,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku.
Poleg teh dokazil morajo kandidati predložiti še:
– kratek življenjepis,
– program dela, iz katerega izhaja poznavanje problematike poštne dejavnosti,
– vizijo razvoja Pošte Slovenije, posebej širšega
področja vseh segmentov logistike, ki jih ta pokriva ali
jih bo glede na primerjalne globalne trende in specifične
okoliščine v Republiki Sloveniji pokrivala v prihodnosti in
– soglasje kandidata, da za namen razpisa dovoljuje,
da Pošta Slovenije d.o.o. pridobi podatke iz uradnih evidenc oziroma dokazila iz prvih treh alinej te točke razpisa.
Potrdili iz četrte in pete alineje te točke ne smeta biti
starejši od dneva te objave v Uradnem listu Republike
Slovenije.
5. Kandidate vabimo, da pisne prijave na to objavo
s priloženimi dokazili iz prejšnje točke, kratkim življenje-

pisom, programom dela in soglasjem pošljejo v zaprti
ovojnici na naslov: Pošta Slovenije d.o.o., Nadzorni svet,
2500 Maribor, z obvezno navedbo: »Ne odpiraj – prijava
za objavljeno delovno mesto.«
Upoštevale se bodo prijave kandidatov, ki bodo na
navedeni naslov prispele najkasneje do 30. 4. 2015 do
24. ure.
6. V izbirni postopek bodo uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali, da
izpolnjujejo pogoje te objave. Prepozne prijave se ne
bodo obravnavale.
7. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim
kandidatom. Nadzorni svet Pošte Slovenije si pridržuje
pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov in postopek imenovanja namestnika generalnega
direktorja ponovi ali ustavi.
V tem besedilu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
Dodatne informacije kandidati lahko dobijo na
tel. 02/449-25-22, Jasna Grmovšek.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 113/15-0

Ob-1829/15

Svet zavoda Osnovne šole Rudija Mahniča-Brkinca
Pregarje, Pregarje 18, 6243 Obrov, na podlagi sklepa
seje Sveta zavoda razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/Kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu
z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno
vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2015.
Izbrani kandidat/Izbrana kandidatka bo imenovan/a
za dobo 5 let.
Kandidati/kandidatke pošljejo Svetu zavoda pisne
prijave z dokazili o:
– izobrazbi,
– nazivu,
– opravljenem strokovnem izpitu,
– opravljenem ravnateljskem izpitu,
– delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev pošljite v zaprti ovojnici v roku 8 dni po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Rudija
Mahniča-Brkinca Pregarje, Pregarje 18, 6243 Obrov,
s pripisom Prijava na razpis ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/kandidatka mora k prijavi priložiti program
vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži
tudi kratek življenjepis.

669

Stran

670 /

Št.

24 / 10. 4. 2015

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Kandidati/kandidatke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje
Ob-1831/15
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 –
ZJZP) ter 9. in 11. člena Sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti (Uradni
list RS, št. 20/13) Svet javnega zavoda Centra šolskih in
obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, 1000 Ljubljana,
objavlja javni razpis za delovno mesto

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko kandidati dobijo na tel. 01/234-86-01 oziroma na elektronskem naslovu: info@csod.si.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za moške in ženske.
Svet CŠOD
Št. 686/15

Ob-1851/15

Na podlagi sklepa št. 70 sveta zavoda, sprejetega
na 9. redni seji in 32. člena Statuta, JZ Zdravstveni dom
Velenje razpisuje delovno mesto

direktorja

direktorja zavoda

Centra šolskih in obšolskih dejavnosti
Na razpisano delovno mesto se lahko prijavi kandidat, ki poleg splošnih pogojev, izpolnjuje naslednje
pogoje:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki
v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega
najmanj tri leta pri podobnih vodstvenih delih,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– na višji ravni zahtevnosti (B2) obvlada, poleg slovenščine, vsaj enega od uradnih jezikov Evropske unije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev oziroma ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Prijavi mora kandidat priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– Europass življenjepis,
– načrt razvoja in delovanja zavoda v prihodnjih
štirih letih,
– dokazila o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe,
– dokazila o izpolnjevanju pogoja zahtevanih delovnih izkušenj,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje pogoja zahtevanih delovnih izkušenj pri
podobnih vodstvenih delih,
– dokazilo o znanju tujega jezika,
– izjavo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev oziroma ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidat lahko poda izjavo, da za namen tega
postopka dovoljuje pridobitev podatkov o izpolnjevanju
pogojev iz uradnih evidenc. Če te izjave ne poda, mora
prijavi sam predložiti ustrezna dokazila.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo
štirih let in bo z njim za čas trajanja mandata sklenjena
pogodba o zaposlitvi za določen čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Ne
odpiraj – Javni razpis za direktorja CŠOD«, na naslov:
Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9,
1000 Ljubljana.
Rok za prijavo je 8 dni od objave javnega razpisa.
Prijava se šteje za pravočasno, če je vložena zadnji dan
roka priporočeno po pošti.
Kandidati naj v vlogi sporočijo elektronski naslov
za namen obveščanja v zvezi z razpisnim postopkom.

Poleg pogojev, predpisanih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje zdravstvene, pravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi zdravstvene, pravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri in
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega
najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti;
– vozniški izpit B kategorije.
Prijava mora vsebovati: Izjavo kandidata:
– o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe
ter leto in ustanova, na kateri je izobrazba bila pridobljena;
– o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat
navede opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj
in sicer čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe;
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– da ima opravljen vozniški izpis B kategorije.
Prijava naj vsebuje tudi:
– kratek življenjepis in v njem navede tudi druga
znanja in veščine, ki jih je pridobil;
– program dela in razvoja ZD Velenje.
Direktor zavoda bo imenovan za 4 leta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj
kandidati pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa, v zaprti
ovojnici z označbo »Javni natečaj – Direktor ZD Velenje«, na naslov: Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1,
3320 Velenje.
Prijav brez dokazil ne bomo upoštevali.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 15 dneh
po končanem postopku.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani
v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
Svet zavoda ZD Velenje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-1852/15
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica
Slovenije na predlog notarke Majde Lokošek iz Domžal
razpisuje eno prosto mesto
notarskega pomočnika
pri notarki Majdi Lokošek iz Domžal
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz. 1.,
2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega
pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Su 040501/2015-8/2

Ob-1854/15

Vrhovno sodišče Republike Slovenije razpisuje na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški
službi 1 prosto mesto
višjega sodnika
na Višjem sodišču v Celju, s predvideno
razporeditvijo na civilno pravno področje
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava, ki
izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena in
posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika,
določene v 11. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
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– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti življenjepis (v
obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena
Zakona o sodniški službi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano
sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
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Druge objave
Št. 430-00-2/2015-6

Ob-1878/15
Preklic

Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana, ki ga zastopa Nataša Kovač, generalna sekretarka, objavlja preklic objave javnega zbiranja
ponudb za prodajo službenega vozila.
I. Preklicuje se objava javnega zbiranja ponudb za
prodajo službenega vozila, ki je bila dne 27. 3. 2015
objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije št. 21
in istega dne tudi na spletni strani Urada predsednika
Republike Slovenije.
II. Preklic začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Urad predsednika Republike Slovenije
Št. 430-00-2/2015-7

Ob-1879/15

Na podlagi 33. 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), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),
Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17,
Ljubljana, ki ga zastopa Nataša Kovač, generalna sekretarka, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo službenega vozila
1. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb:
Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17,
Ljubljana.
2. Predmet prodaje
Vozilo Mercedes Benz VIANO 3.5, inventarna številka 1111000804, datum prve registracije 16. 12. 2004,
število prevoženih kilometrov 185.000, identifikacijska
številka WDF63981313107655, prostornina bencinskega motorja 3724 cm3, moč motorja 170 kW, srebrne
barve, oprema vozila AVANTGARDE – 4x air bag, ABS,
ESP-ASR, samodejni menjalnik, 6x usnjeni sedeži (voznikov ter sovoznikov ogrevan), navigacijska naprava,
samodejna klima spredaj ter v zadnjem delu vozila,
električni pomik sprednjih ter zadnjih stekel, zunanja
ogledala ogrevana z električnim pomikom ter zložljiva,
od „B“ stebrička naprej temnejša stekla, leva in desna
stranska (drsna) vrata.
Na premičnini, ki je predmet prodaje, ne obstoji predkupna pravica.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnine na
podlagi prodajne pogodbe.
4. Skupna ocenjena vrednost na dan 12. 3. 2015
znaša 7.640,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna
kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in
sicer v roku največ 30 dni od izstavitve računa. Plačilo
celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti
ovojnici na naslov: Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana, z oznako: »Ponudba
za nakup premičnine – Ne odpiraj«. Rok: torek, 28. 4.
2015, do 12. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe,

ki bodo do navedenega datuma in ure prispele na naslov prodajalca. Ponudbe morajo biti veljavne najmanj
60 dni od objave tega javnega poziva za zbiranje ponudb v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. Po prejemu ponudb se prodajalec lahko odloči
za dodatna pogajanja o čemer obvesti vse ponudnike.
8. Ponudniki morajo plačati varščino v višini
10 % ocenjene vrednosti premičnine. Varščino je potrebno nakazati na podračun proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, modul 18, sklic
11118-7201001-11912015.
Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku
15 dni od dneva javnega odpiranja ponudb. Potrdilo
o vplačani varščini mora ponudnik priložiti svoji ponudbi.
9. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje
točne podatke (ime, priimek, naziv firme ter ime in priimek zastopnika za pravne osebe, naslov, davčno, matično in telefonsko številko), potrdilo o plačani varščini
s točno številko računa za primer vračila varščine in
ponudbeno ceno v evrih.
10. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se
bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika,
Urad predsednika Republike Slovenije zadrži njegovo
varščino.
11. Drugi pogoji: vozilo se prodaja po načelu videno
– kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva
nosi kupec.
12. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je
ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločala strokovna komisija na Uradu predsednika Republike Slovenije. Javno odpiranje ponudb opravi strokovna
komisija, ki izbere najugodnejšega ponudnika.
13. Javno odpiranje ponudb bo v torek, 28. 4. 2015,
ob 14. uri, na Uradu predsednika Republike Slovenije,
Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.
14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in
ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od ocenjene
vrednosti. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija z najugodnejšimi ponudniki
opravila dodatna pogajanja.
15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v 20 dneh
od odpiranja ponudb.
16. Informacije: vsa dodatna pojasnila o premičninah in ostale informacije interesenti dobijo na Uradu predsednika Republike Slovenije, kontaktna oseba je
Tine Hribar, tel. 01/478-13-32, mobilni tel. 031/749-930.
17. Predstojnik Urada predsednika Republike Slovenije lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi. Stroškov za prevzem razpisne dokumentacije ni. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je s tem izključena.
Urad predsednika Republike Slovenije
Št. 900-6/2015

Ob-1875/15

Na podlagi prvega in drugega odstavka 146 c. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
57/12, 92/13 in 38/14; v nadaljevanju: ZVO-1), enajste
alineje prvega odstavka 25. člena Akta o ustanovitvi Eko
sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni
list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) ter v skladu
s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) in
v skladu s Programom za izboljšanje energetske učinkovitosti Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega
sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega
načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega
sklada, za leto 2015 potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 17/14) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-8/2015/6 z dne 2. 4. 2015, Eko
sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju:
Eko sklad), objavlja
javni poziv 31SUB-EVOB15
nepovratne finančne spodbude občanom
za električna vozila
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne
spodbude občanom za nove naložbe okolju prijaznejših
vozil, in sicer za:
– nakup novega vozila na električni pogon;
– nakup novega priključnega hibridnega vozila
(plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
– predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen
s pogonskim elektromotorjem oziroma
– nakup predelanega vozila v električnega, tako da
bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem,
ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana
v Republiki Sloveniji, ter spadajo v eno izmed spodaj
navedenih kategorij cestnih vozil.
Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne
osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za:
– nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali
L6e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
– predelavo vozila ali nakup predelanega kategorije
M1, N1, L7e ali L6e, v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen
s pogonskim elektromotorjem;
– nakup novega priključnega hibridnega vozila
(plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2
na izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1, N1.
Opis kategorij vozil:
– M1: Vozila kategorije M z največ osmimi sedežnimi mesti poleg vozniškega sedežnega mesta. V vozilih
kategorije M1 ni predviden prostor za stoječe potnike.
Število sedežnih mest je lahko omejeno na eno sedežno
mesto (tj. vozniško sedežno mesto).
– N1: Vozila kategorije N (motorna vozila, zasnovana in izdelana predvsem za prevoz blaga), katerih
največja masa ne presega 3,5 tone.
– L6e: Lahka štirikolesna, katerih masa neobremenjenega vozila ne presega 350 kg, brez mase baterij pri
električnih vozilih, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h, in
– katerih delovna prostornina motorja ne presega
50 cm3 pri motorjih na prisilni vžig, ali
– katerih največja nazivna moč motorja ne presega 4 kW pri drugih motorjih z notranjim zgorevanjem, ali
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– katerih največja trajna nazivna moč ne presega
4 kW pri elektromotorjih.
– L7e: Štirikolesna, razen navedenih v prejšnji alineji, z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega 400
kg (550 kg za vozila za prevoz blaga), brez mase baterij
pri električnih vozilih, katerih največja nazivna moč motorja ne presega 15 kW.
Kategorije M1, N1, L6e in L7e, so določene s Pravilnikom o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil (Uradni list RS, št. 31/09, 78/09 in 106/10) in
Pravilnikom o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil (Uradni list RS, št. 125/03, 80/04, 75/05, 82/07,
96/09 in 106/10).
Vozila, ki imajo manj kot štiri kolesa, niso predmet
nepovratne finančne spodbude.
2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne
spodbude ter priznani stroški naložbe
a) Vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih
spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena
Energetskega zakona (EZ-1, Uradni list RS, št. 17/14)
zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 500.000 EUR.
b) Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša:
– 5.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij
CO2 ali predelano na električni pogon, kategorije M1;
– 3.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij
CO2 ali predelano na električni pogon, kategorije N1 in
L7e;
– 3.000 EUR za novo priključno (plug-in) hibridno
vozilo ali za novo vozilo na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na
izpustu, manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1, N1;
– 2.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij
CO2 ali predelano na električni pogon, kategorije L6e.
Nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči
50 % vrednosti priznanih stroškov naložbe.
c) Priznani stroški naložbe
Priznani stroški naložbe so (vključno z DDV):
– strošek nakupa novega vozila na električni pogon;
– strošek nakupa novega priključnega hibridnega
vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon
s podaljševalnikom dosega (range extender);
– strošek nakupa predelanega vozila;
– stroški sestavnih delov, potrebnih za predelavo
vozila na električni pogon, in stroški dela predelave.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem
pozivu
Upravičena oseba je vsaka fizična oseba, ki ima
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi
posebnega zakona ni upravičena oseba za pridobitev
nepovratne finančne spodbude na podlagi tega javnega poziva.
4. Dodatne zahteve in pogoji
a) Predmet nepovratne finančne spodbude je samo
nova naložba
Nova naložba je naložba v vozilo, katerega upravičena oseba bo prva lastnica oziroma prva lizingojemalka, prva registracija po proizvodnji ali predelavi pa bo
opravljena v Republiki Sloveniji. Ob oddaji vloge vozilo,
ki je predmet spodbude, še ne sme biti kupljeno oziroma predelano.
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Vozilo, pridobljeno z operativnim lizingom oziroma
poslovnim najemom, ni upravičeno do nepovratne finančne spodbude.
Vozilo se lahko kupi, zakupi ali predela tudi v tujini
pod pogojem, da gre za novo naložbo. Označitev vozila
s preskusnimi tablicami ali trajnimi preskusnimi tablicami ne šteje za prvo registracijo po proizvodnji novega
ali predelavi starega vozila.
b) Pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne
spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja
tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži
v celoti izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge za
posamezen ukrep:
– novo električno vozilo:
– kopija predračuna za nakup novega vozila, veljavnega na dan oddaje vloge;
– podatki proizvajalca o vozilu, iz katerih so jasno
razvidni podatki o vozilu (znamka, komercialna oznaka,
tip, vrsta pogona, kategorija vozila in doseg na baterije), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno
v specifikaciji vozila.
– novo priključno hibridno ali vozilo s podaljševalnikom dosega:
– kopija predračuna za nakup novega vozila, veljavnega na dan oddaje vloge;
– podatki proizvajalca o vozilu, iz katerih so jasno
razvidni podatki o vozilu (znamka, komercialna oznaka,
tip, vrsta pogona, kategorija vozila, doseg na baterije ter
emisije v g CO2/km), ki so lahko vključeni v predračun ali
podani ločeno v specifikaciji vozila.
– predelava obstoječega vozila v električno:
– kopija na dan oddaje vloge veljavnega predračuna za storitev predelave vozila;
– kopije na dan oddaje vloge veljavnih predračunov za tehnične komponente, potrebne za predelavo vozila, če stroški teh komponent niso vključeni že
v predračun iz prejšnje alineje;
– podatki predelovalca o vozilu, iz katerih so jasno razvidni podatki o vozilu in po predelavi (znamka,
komercialna oznaka, tip, doseg na baterije), ki so lahko
vključeni v predračun ali podani ločeno v specifikaciji
vozila;
– čitljivo fotokopijo prometnega dovoljenja za staro vozilo, izdanega na ime upravičene osebe. Če vozilo
ni registrirano je potrebno predložiti kopijo kupoprodajne
pogodbe, iz katere bo razvidno, da je upravičena oseba
lastnica vozila;
– čitljivo kopijo potrdila o brezhibnosti za vozila,
izdelana pred letom 2004 ali potrdila o skladnosti za
vozila, izdelana po letu 2004.
– nakup predelanega električnega vozila:
– kopija na dan oddaje vloge veljavnega predračuna za nakup predelanega vozila;
– podatki predelovalca o vozilu, iz katerih so jasno razvidni podatki o vozilu po predelavi (znamka,
komercialna oznaka, tip, doseg na baterije), ki so lahko
vključeni v predračun ali podani ločeno v specifikaciji
vozila.
Eko sklad lahko zahteva, da upravičena oseba za
vsa dokazila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.
c) Izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi
veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
d) Kandidiranje za nakup ali predelavo vozila

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Upravičena oseba lahko na tem javnem pozivu
pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za
nakup ali za predelavo največ enega vozila.
e) Prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet
nepovratne finančne spodbude
Vozilo mora najmanj tri leta od registracije ostati
v lasti ali finančnem lizingu upravičene osebe. V primeru
odjave vozila iz prometa se tek triletnega roka pretrga
in se nadaljuje z dnem ponovne registracije vozila, pri
čemer mora biti upravičena oseba še vedno lastnica
oziroma, v primeru finančnega lizinga, lizingojemalka.
V primeru odjave iz prometa upravičena oseba vrne
nepovratno finančno spodbudo skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi obračunanimi za obdobje od prejema
do vračila neupravičeno dobljene nepovratne finančne
spodbude.
f) Prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za ukrep že dodeljena spodbuda s strani
dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih
in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).
5. Poleg nepovratne finančne spodbude tudi hkratna možnost pridobitve kredita
Upravičena oseba je, poleg nepovratne finančne
spodbude po tem javnem pozivu za nakup novega vozila, upravičena pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem
pozivu za kreditiranje okoljskih naložb občanov. Vsota nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati
priznanih stroškov nakupa vozila, razen v primeru, če se
dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača izključno za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.
6. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli, v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi nepovratne finančne spodbude
do treh let po registraciji vozila, z ogledi, preverjanjem
dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in
izvedbe naložbe z določili tega javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude. V primeru ugotovljene kršitve določil tega javnega poziva, nenamenske
porabe sredstev, kršitve predpisov ali določil pogodbe
o izplačilu nepovratne finančne spodbude, je upravičena oseba dolžna Eko skladu vrniti prejeta sredstva
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi obračunanimi
za obdobje od prejema do vračila neupravičeno dobljene
nepovratne finančne spodbude.
7. Pridobitev obrazcev in informacije
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci
sta na voljo na spletni strani, www.ekosklad.si v rubriki
Razpisi. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki
si jo upravičene osebe natisnejo same, je enakovredna
tiskanim obrazcem. Javni poziv in dokumentacijo za
prijavo z obrazci lahko kandidati naročijo pri Eko skladu
na spodaj navedeni telefonski številki in jo prejmejo po
pošti. Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo
tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad,
j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Za informacije o javnem pozivu lahko kandidati pokličejo na tel. 01/241-48-20, vsak ponedeljek, sredo in
petek, med 13. in 15. uro.
8. Rok in način prijave
Upravičene osebe se lahko prijavijo na javni poziv
od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije
dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12.
2015.
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Upravičena oseba vloži pisno vlogo z vsemi dokazili
in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad,
j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
9. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude upravičeni osebi se uporablja postopek, določen 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), kolikor ZVO-1 ne določa drugače.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa, skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo), ne plačuje.
10. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) Sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na
podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z dokončno odločbo, s katero je bila dodeljena pravica do spodbude.
b) Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je šest mesecev od dokončne odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Datum registracije vozila se šteje za
datum zaključka naložbe.
c) Predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora upravičena
oseba predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za
zaključek naložbe. V primeru objektivnih razlogov se ta
rok lahko podaljša. V primeru zamude roka za predložitev dokumentacije o zaključku naložbe pogoji za izplačilo
nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.
Dokumentacija o zaključku naložbe mora vsebovati:
– podpisano pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude s strani upravičene osebe;
– račun za nakup vozila v primeru nakupa vozila
ali račun za predelavo vozila v primeru predelave vozila (za predelavo vozila mora/jo račun/i vsebovati tako
sestavne dele kot tudi stroške dela, in sicer od pravne
osebe ali samostojnega podjetnika posameznika);
– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje
alineje (izpisek iz banke, položnica, itd.). V primeru finančnega lizinga, kopijo pogodbe o finančnem lizingu
za vozilo; pogodba mora določati, da po poplačilu vseh
pogodbenih obveznosti lizingojemalka kot upravičena
oseba postane lastnica vozila oziroma je upravičena do
prenosa lastninske pravice na vozilu. Dopustna je odpoved finančnega lizinga zaradi odkupa vozila s strani
upravičene osebe.
– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo,
izdanega na ime upravičene osebe;
– čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila.
d) Izplačilo nepovratne finančne spodbude
Izplačilo nepovratne finančne spodbude se izvede predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh
zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni
račun upravičene osebe, razen v primeru, ko se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada. Znesek izplačila
se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev
javnega poziva.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 900-6/2015
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– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12,92/13 in 38/14; v nadaljevanju:
ZVO-1), enajste alineje prvega odstavka 25. člena
Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12,
98/12 in 20/13) ter v skladu s Shemo državnih pomoči
»Nakup okolju prijaznih prevoznih sredstev«, št. priglasitve BE01-5854067-2015, v skladu s Splošnimi
pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega
javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf;
v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) in v skladu
s Programom za izboljšanje energetske učinkovitosti
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada,
sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2015 potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS,
št. 17/14) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-8/2015/6 z dne 2. 4. 2015, Eko
sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju:
Eko sklad), objavlja
javni poziv 32SUB-EVPO15
nepovratne finančne pomoči/spodbude
pravnim osebam za električna vozila
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratna finančna
sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe okolju prijaznejših vozil, in sicer za:
– nakup novega vozila na električni pogon;
– nakup novega priključnega hibridnega vozila
(plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
– predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen
s pogonskim elektromotorjem oziroma
– nakup predelanega vozila v električnega, tako da
bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem,
ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj
navedenih kategorij cestnih vozil.
Osebe javnega prava, ki so upravičene osebe po
tem javnem pozivu, v okviru izvajanja javne službe ne
pridobijo pravice do finančne pomoči temveč pravico
do finančne spodbude. V danem primeru se besedna
zveza »finančna pomoč« bere kot »finančna spodbuda«.
Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne
osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
Nepovratna finančna pomoč se lahko dodeli za:
– nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali
L6e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
– predelavo vozila ali nakup predelanega kategorije
M1, N1, L7e ali L6e v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen
s pogonskim elektromotorjem;
– nakup novega priključnega hibridnega vozila
(plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2
na izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1, N1.
Opis kategorij vozil:
– M1: Vozila kategorije M z največ osmimi sedežnimi mesti poleg vozniškega sedežnega mesta. V vozilih
kategorije M1 ni predviden prostor za stoječe potnike.
Število sedežnih mest je lahko omejeno na eno sedežno
mesto (tj. vozniško sedežno mesto).
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– N1: Vozila kategorije N (motorna vozila, zasnovana in izdelana predvsem za prevoz blaga), katerih
največja masa ne presega 3,5 tone.
– L6e: Lahka štirikolesna, katerih masa neobremenjenega vozila ne presega 350 kg, brez mase baterij pri
električnih vozilih, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h, in
– katerih delovna prostornina motorja ne presega
50 cm3 pri motorjih na prisilni vžig, ali
– katerih največja nazivna moč motorja ne presega 4 kW pri drugih motorjih z notranjim zgorevanjem, ali
– katerih največja trajna nazivna moč ne presega
4 kW pri elektromotorjih.
– L7e: Štirikolesna, razen navedenih v prejšnji alineji, z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega 400
kg (550 kg za vozila za prevoz blaga), brez mase baterij
pri električnih vozilih, katerih največja nazivna moč motorja ne presega 15 kW.
Kategorije M1, N1, L6e in L7e, so določene s Pravilnikom o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil (Uradni list RS, št. 31/09, 78/09 in 106/10) in
Pravilnikom o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil (Uradni list RS, št. 125/03, 80/04, 75/05, 82/07,
96/09 in 106/10).
Vozila, ki imajo manj kot štiri kolesa, niso predmet
nepovratne finančne pomoči.
2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne
pomoči ter priznani stroški naložbe
a) Vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih pomoči se v skladu s prvim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (EZ-1, Uradni list RS, št. 17/14) zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje
energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto,
električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 2.000.000 EUR.
b) Višina nepovratne finančne pomoči za posamezne ukrepe
Višina nepovratne finančne pomoči po tem javnem
pozivu znaša največ:
– 5.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij
CO2 ali predelano na električni pogon, kategorije M1;
– 3.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij
CO2 ali predelano na električni pogon, kategorije N in
L7e;
– 3.000 EUR nova priključna (plug-in) hibridna vozila ali nova vozila na električni pogon s podaljševalnikom
dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu
manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1, N1;
– 2.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij
CO2 ali predelano na električni pogon, kategorije L6e.
Višina nepovratne finančne pomoči je omejena
tako, da intenzivnost pomoči ne presega 55 % upravičenih stroškov za naložbo na območjih »a« ter 45 %
upravičenih stroškov za naložbo na območjih »c«. Kot
območje »a« se na karti regionalne pomoči določi celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 2 SI01 Vzhodna
Slovenija, kot območje »c« pa se določi celotno ozemlje
teritorialne enote NUTS 2 SI02 Zahodna Slovenija.
Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem, in za
20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim ali mikro
podjetjem.
Velikost podjetja:
– mikro podjetje ima, na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot 10 zaposlenih
in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR;
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– malo podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih
računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot 50
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto,
ki ne presega 10 milijonov EUR;
– srednje podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj
kot 250 zaposlenih in letni promet ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43
milijonov EUR;
– veliko podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih
računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, več kot 250
zaposlenih in ima letni promet več kot 50 milijonov EUR
in/ali letno bilančno vsoto več kot 43 milijonov EUR.
Veliko podjetje je tudi podjetje, ki je zavezano za konsolidacijo.
c) Upravičeni stroški naložbe
Upravičeni stroški so dodatni stroški naložbe, ki so
potrebni za preseganje veljavnih standardov Unije ali
zvišanje ravni varstva okolja v odsotnosti standardov
Unije. Stroški se določijo na naslednji način:
– kadar se stroški naložb v varstvo okolja lahko
opredelijo v skupnih stroških naložb kot ločena naložba, se ti stroški, povezani z varstvom okolja, štejejo za
upravičene stroške;
– v vseh drugih primerih se stroški naložb v varstvo
okolja opredelijo s primerjavo s podobno, okolju manj
prijazno naložbo, ki bi se verodostojno izvedla brez
pomoči. Razlika med stroški obeh naložb opredeljuje
strošek, povezan z varstvom okolja, in se šteje za upravičene stroške.
Stroški, ki niso neposredno povezani z doseganjem
višje ravni varstva okolja, niso upravičeni.
Pomoč se lahko dodeli hkrati na podlagi več shem
pomoči ali kumulira z ad hoc ali de minimis pomočjo
v zvezi z istimi ali deloma istimi upravičenimi stroški, če
skupni znesek državne pomoči za posamezno dejavnost
ali projekt ne presega zgornjih meja, določenih na podlagi pragov pomoči, opredeljenih v odstavku b) 2. točke
tega poziva ter največ do 15 milijonov EUR na podjetje
in na naložbeni projekt.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem
pozivu
Upravičene osebe so:
– Republika Slovenija in lokalne skupnosti;
– gospodarske družbe, ki imajo v trenutku plačila
pomoči poslovno enoto ali podružnico v RS ter druge
pravne osebe;
– samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične
osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic (v
nadaljevanju: zasebniki).
Upravičena oseba ne more pridobiti pravice do nepovratne finančne pomoči, če ima neporavnane zapadle
finančne obveznosti do Eko sklada.
4. Dodatne zahteve in pogoji
a) Predmet nepovratne finančne pomoči je samo
nova naložba
Nova naložba je naložba v vozilo, katerega upravičena oseba bo prva lastnica oziroma prva lizingojemalka, prva registracija po proizvodnji ali predelavi pa bo
opravljena v Republiki Sloveniji. Ob oddaji vloge vozilo,
ki je predmet nepovratne finančne pomoči, še ne sme
biti kupljeno oziroma predelano in prav tako ne sme biti
sklenjen noben zavezujoč dogovor o začetku naložbe.
Vozilo, pridobljeno z operativnim lizingom oziroma
poslovnim najemom, ni upravičeno do nepovratne finančne pomoči.
Vozilo se lahko kupi, zakupi ali predela tudi v tujini
pod pogojem, da gre za novo naložbo. Označitev vozila
s preskusnimi tablicami ali trajnimi preskusnimi tablica-
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mi ne šteje za prvo registracijo po proizvodnji novega
ali predelavi starega vozila.
b) Pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne
pomoči je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja
tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži
v celoti izpolnjen obrazec Vloga z vsemi obveznimi
prilogami.
Obvezne priloge:
– računovodski izkazi upravičene osebe za leto
2014 oddani na AJPES, potrjeni s strani odgovornih
oseb upravičene osebe in s priloženim potrdilom o oddaji letnega poročila s strani AJPES-a, če le ti niso dostopni
v javnih bazah podatkov;
– izjava upravičene osebe:
– o višini oziroma intenzivnosti prejete državne
pomoči,
– da redno izplačuje plače in socialne prispevke,
– da nima neporavnanih dolgov zaradi nezdružljivih pomoči;
– da na dan oddaje vloge nima neporavnanih
davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,
– da bo v primeru finančnega lizinga prva lizingojemalka in uporabnica vozila, ki bo predmet pomoči,
– da ni podjetje v težavah,
– da za ukrep, za katerega kandidira, ni bila prejeta spodbuda dobaviteljev električne energije, toplote,
plina ter tekočih in trdnih goriv po Uredbi o zagotavljanju
prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).
Za posamezen ukrep pa mora upravičena oseba predložiti še dodatne obvezne priloge glede na posamezen ukrep za:
– novo električno vozilo:
– kopija predračuna za nakup novega vozila, veljavnega na dan oddaje vloge;
– podatki proizvajalca o vozilu, iz katerih so jasno
razvidni podatki o vozilu (znamka, komercialna oznaka,
tip, vrsta pogona, kategorija vozila in doseg na baterije), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno
v specifikaciji vozila;
– novo priključno hibridno ali vozilo s podaljševalnikom dosega:
– kopija predračuna za nakup novega vozila, veljavnega na dan oddaje vloge;
– podatki proizvajalca o vozilu, iz katerih so jasno
razvidni podatki o vozilu (znamka, komercialna oznaka,
tip, vrsta pogona, kategorija vozila, doseg na baterije ter
emisije v g CO2/km), ki so lahko vključeni v predračun ali
podani ločeno v specifikaciji vozila;
– predelavo obstoječega vozila v električno:
– kopija na dan oddaje vloge veljavnega predračuna za storitev predelave vozila;
– kopije na dan oddaje vloge veljavnih predračunov za tehnične komponente, potrebne za predelavo vozila, če stroški teh komponent niso vključeni že
v predračun iz prejšnje alineje;
– podatki predelovalca o vozilu, iz katerih so jasno razvidni podatki o vozilu po predelavi (znamka,
komercialna oznak, tip, doseg na baterije), ki so lahko
vključeni v predračun ali podani ločeno v specifikaciji
vozila;
– čitljivo fotokopijo prometnega dovoljenja za staro vozilo, izdanega na ime upravičene osebe. Če vozilo
ni registrirano je potrebno predložiti kopijo kupoprodajne
pogodbe, iz katere bo razvidno, da je upravičena oseba
lastnica vozila, ki je predmet vloge;
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– čitljivo kopijo potrdila o brezhibnosti za vozila,
izdelana pred letom 2004 ali potrdila o skladnosti za
vozila, izdelana po letu 2004;
– nakup predelanega električnega vozila:
– kopija na dan oddaje vloge veljavnega predračuna za nakup predelanega vozila;
– podatki predelovalca o vozilu, iz katerih so jasno razvidni podatki o vozilu po predelavi (znamka,
komercialna oznak, tip, doseg na baterije), ki so lahko
vključeni v predračun ali podani ločeno v specifikaciji
vozila.
Eko sklad lahko zahteva, da upravičena oseba za
vsa dokazila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.
c) Izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna pomoč, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
d) Kandidiranje za nakup ali predelavo več vozil
Upravičena oseba lahko s prvo vlogo kandidira za
nepovratno finančno pomoč za največ 50 vozil naenkrat
(nakup ali predelava vozil). Naslednjo vlogo lahko vloži
šele, ko so izpolnjeni pogoji za izplačilo najmanj 70 %
dodeljenih sredstev iz predhodne vloge (v primeru, da
je v predhodni vlogi dodeljenih 100.000 EUR sredstev,
morajo biti izpolnjeni pogoji za izplačilo 70.000 EUR po
tej vlogi).
e) Posebni pogoji dodeljevanja državnih pomoči
Nepovratna finančna pomoč za nakup novih električnih vozil ali predelavo obstoječih vozil na električni
pogon, ki se dodeljujejo s tem pozivom, se šteje kot
državna pomoč podjetju – prejemniku pomoči.
Državna pomoč je lahko dodeljena podjetjem
v vseh sektorjih razen za:
– ukrepe pomoči, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma pro
izvedeno blago ali storitve;
– pomoč, ki je odvisna od uporabe domačih pro
izvodov v breme uvoženih proizvodov;
– dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države
ali države članice;
– nekatere sektorje, kot so ribištvo in akvakultura,
omejeno glede na posebna pravila, ki se uporabljajo;
– primarne dejavnosti na kmetiji;
– lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov;
– upravičence, ki so 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;
– podjetja v težavah;
– podjetja, ki redno ne izplačujejo plač in socialnih
prispevkov;
– podjetja, ki imajo neporavnane davčne in druge
obveznosti do Republike Slovenije.
f) Prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet
nepovratne finančne pomoči
Vozilo mora najmanj tri leta od registracije ostati
v lasti ali finančnem lizingu upravičene osebe. V primeru
odjave vozila iz prometa se tek triletnega roka pretrga
in se nadaljuje z dnem ponovne registracije vozila, pri
čemer mora biti upravičena oseba še vedno lastnica
oziroma, v primeru finančnega lizinga, lizingojemalka.
V primeru odjave iz prometa upravičena oseba vrne
nepovratno finančno pomoč za posamezno vozilo skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi obračunanimi za
obdobje od prejema do vračila neupravičeno dobljene
nepovratne finančne pomoči.
h) Prepoved dodelitve nepovratne finančne pomoči
v primeru že dodeljenih pomoči
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Nepovratna finančna pomoč ne more biti dodeljena,
če je bila za ukrep že dodeljena pomoč s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih
goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju
prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).
5. Poleg nepovratne finančne pomoči tudi hkratna
možnost pridobitve kredita
Upravičena oseba je poleg nepovratne finančne
pomoči po tem javnem pozivu za nakup novega vozila
upravičena pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem
pozivu za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb.
6. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli, v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi nepovratne finančne pomoči
do treh let po registraciji vozila, z ogledi, preverjanjem
dokumentacije ali na drug način preveriti namensko
porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije
in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta nepovratne finančne pomoči. V primeru ugotovljene
kršitve določil tega javnega poziva, nenamenske porabe
sredstev, kršitve predpisov ali določil pogodbe o izplačilu
nepovratne finančne pomoči je upravičena oseba dolžna
Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi obračunanimi za obdobje od
prejema do vračila neupravičeno dobljene nepovratne
finančne pomoči.
7. Pridobitev obrazcev in informacije
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci
sta na voljo na spletni strani, www.ekosklad.si v rubriki
Razpisi. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki
si jo upravičene osebe natisnejo same, je enakovredna
tiskanim obrazcem. Javni poziv in dokumentacijo za
prijavo z obrazci lahko kandidati naročijo pri Eko skladu
na spodaj navedeni telefonski številki in jo prejmejo po
pošti. Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo
tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad,
j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Za informacije o javnem pozivu lahko kandidati pokličejo na tel. 01/241-48-20 vsak ponedeljek, sredo in
petek, med 13. in 15. uro.
8. Rok in način prijave
Upravičene osebe se lahko prijavijo na javni poziv
od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije
dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12.
2015.
Upravičena oseba vloži pisno vlogo z vsemi dokazili
in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad,
j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
9. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne pomoči upravičeni osebi se uporablja postopek, določen 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), kolikor ZVO-1 ne določa
drugače.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči se taksa, skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih
taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno
besedilo), ne plačuje.
10. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne pomoči
a) Sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna pomoč bo izplačana upravičeni osebi na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne pomoči, skladno z dokončno odločbo,
s katero je bila dodeljena pravica do pomoči.
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b) Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je
– 12 mesecev od dokončne odločbe o dodelitvi
pravice do nepovratne finančne pomoči za nakup novega, predelanega ali predelavo vozila, ko je upravičena
oseba raziskovalna inštitucija, vpisana v bazo SICRIS
ali vzgojno-izobraževalni zavod, ki ima standardno klasifikacijo v razredu SKD 85 Izobraževanje,
– 6 mesecev od dokončne odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči za nakup novega, predelanega ali predelavo vozila ostalih pravnih
oseb, ki ne spadajo v zgornjo alinejo.
Datum registracije vozila se šteje za datum zaključka naložbe.
c) Predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora upravičena oseba predložiti najkasneje v 2 mesecih po
izteku roka za zaključek naložbe. V primeru objektivnih
razlogov se ta rok lahko podaljša. V primeru zamude
roka za predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
pogoji za izplačilo nepovratne finančne pomoči niso
izpolnjeni.
Dokumentacija o zaključku naložbe mora vsebovati:
– podpisano pogodbo o izplačilu nepovratne finančne pomoči s strani upravičene osebe;
– račun za nakup vozila v primeru nakupa vozila
ali račun za predelavo vozila v primeru predelave vozila (za predelavo vozila mora/jo račun/i vsebovati tako
sestavne dele kot tudi stroške dela, in sicer od pravne
osebe ali samostojnega podjetnika posameznika);
– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje
alineje (izpisek iz banke, položnica, itd.). V primeru finančnega lizinga kopijo pogodbe o finančnem lizingu
za vozilo; pogodba mora določati, da po poplačilu vseh
pogodbenih obveznosti lizingojemalka kot upravičena
oseba postane lastnica vozila oziroma je upravičena do
prenosa lastninske pravice na vozilu. Dopustna je odpoved finančnega lizinga zaradi odkupa vozila s strani
upravičene osebe;
– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo,
izdanega na ime upravičene osebe;
– čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila.
d) Izplačilo nepovratne finančne pomoči
Izplačilo nepovratne finančne pomoči se izvede predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh
zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na transakcijski
račun upravičene osebe. Znesek izplačila se uskladi
s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega
poziva.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 1-4/2015

Ob-1828/15

Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in v skladu s 35. členom
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Občina
Turnišče objavlja
javno zbiranje ponudb
za odprodajo stanovanj v lasti Občine Turnišče
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb: Občina Turnišče, Štefana kovača 73, 9224
Turnišče.
2. Vrsta pravnega posla: odprodaja stanovanj.
3. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet zajema: odprodajo stanovanj v lasti Občine Turnišče, ki pa se nahajajo v Občini Lendava.
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Pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji, ki je
dosegljiva na spletni strani organizatorja javnega zbiranja ponudb.
5. Pogoji za sodelovanje
Ponudbo za nakup lahko oddajo pravne osebe, ki
imajo sedež na območju RS oziroma na območju države
članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo
k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od 30 dni.
Fizične osebe morajo priložiti potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s.p.),
ki ne sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in fotokopijo osebnega dokumenta.
Državljani oziroma pravne osebe iz države članice
EU morajo priložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam od katerih
se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma
pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevki, ne morejo pridobiti, pa morajo
priložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo
plačane davke in prispevke.
Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski
jezik.
6. Višina izklicnih tržnih vrednosti:
Lokacija stanovanj: Lendava, Župančičeva 6E, št.
stavbe 1177
ID znak
166-1177-3
166-1177-10
166-1177-20
166-1177-26

Št. etaže
2
4
6
8

Št. stanovanja
3
10
20
26

Površina v m2
64,90
49,60
47,30
61,60

Izklicna tržna vrednost v EUR
26.700
20.600
20.100
23.500

Cena je določena brez DDV. DDV je strošek kupca
in za fizične osebe znaša 2 %, za pravne osebe pa 22 %.
Zainteresirani ponudniki morajo do vključno
30. 4. 2015 plačati varščino v višini 10 % izklicne tržne vrednosti stanovanja na transakcijski račun, številka 01332–0100013319: »plačilo varščine za javno
zbiranje ponudb« in original potrdilo priložiti k ponudbi.
Plačana varščina se uspelemu upravičencu vračuna v ceno nakupa, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti
v roku 15 dni po opravljenem javnem zbiranju ponudb.
Če uspeli ponudnik ne podpiše kupoprodajne pogodbe v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina
zapade.
Varščina zapade tudi v primeru, če ponudnik umakne ponudbo po roku za oddajo ponudbe ali v času
veljavnosti ponudbe.
7. Drugi pogoji, pravila za oddajo ponudbe in merilo
za izbor
Zainteresirani oddajo svoje ponudbe v zaprti kuverti, na naslov: Občina Turnišče, Štefana Kovača 73,
9224 Turnišče.
Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj – Ponudba
za javno zbiranje ponudb«.
Ponudbe je treba oddati najkasneje do 8. 5. 2015
do 9. ure.
Javno odpiranje ponudb bo 12. 5. 2015 ob 10. uri,
v prostorih organizatorja.
Organizator javnega zbiranja ponudb si pridržuje
pravico, da v primeru dveh ali več enakih cen stanovanj,
s ponudniki po izvedenem javnem odpiranju ponudb
istega dne ob 10.30 izvede še pogajanja.
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Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku bo izločena iz postopka ocenjevanja ponudb in bo ponudniku
vrnjena neodprta.
Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanjkljivo dokumentacijo) bo pozvan k dopolnitvi ponudbe.
Rok za dopolnitev ponudbe bo dva dni od prejema poziva za dopolnitev.
Ponudnik, ki ne bo priložil original potrdila o plačani
varščini bo izločen.
Za izbor ponudnika bo uporabljeno merilo najvišja
ponujena cena nakupa.
Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za
nakup posamezne nepremičnine.
Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil vsaj izklicne
tržne vrednosti nepremičnine, je javno zbiranje ponudb
neuspešno. Ponudniki bodo o tem obveščeni v 8 dneh
po odpiranju ponudb.
Ponudba mora veljati do 15. 6. 2015.
8. Informacije: dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Marjan Gjura, na
tel. 02/572-10-60, e-pošta: obcina@turnisce.si.
9. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik mora skleniti pogodbo najkasneje v 8 dneh po prejemu obvestila
o izboru.
10. Plačilo stroškov: stroške priprave pogodbe nosi
organizator javnega zbiranja ponudb.
11. Ustavitev postopka: organizator javnega zbiranja ponudb lahko do sklenitve pogodbe postopek javnega zbiranja ponudb ustavi.
Občina Turnišče
Št. 6100-0003/2015

Ob-1834/15

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Statuta
Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 20/2014) in Pravilnika o sofinanciranju programov kulture v javnem interesu v Občini Ravne na
Koroškem (Uradni list RS, št. 30/07) objavlja Občina
Ravne na Koroškem
javni poziv
za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov
v Občini Ravne na Koroškem za leto 2015
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem javno
poziva lastnike oziroma upravljavce kulturnih objektov
k predložitvi ponudb za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov, ki so v javnem interesu.
2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet poziva:
3.1. Finančna podpora za vzdrževanje kulturnih
objektov
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na pozivu:
Javni in drugi zavodi ter druge pravne osebe, ki
imajo v lasti oziroma v upravljanju objekte, ki se koristijo za javne namene in so namenjeni izvajanju kulturnih
dejavnosti, ob pogoju, da:
– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogodbah z Občino Ravne na Koroškem,
– imajo izkušnje pri načrtovanju in izvedbi vzdrževanja kulturnih objektov,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, druge
tehnične ter organizacijske pogoje za izvajanje kulturnih
programov v kulturnem objektu ter imajo zastavljene cilje za kvalitetno uresničitev zastavljenega cilja.

Ostali pogoji za pridobitev sredstev:
– objekt oziroma prostor je namenjen izvajanju kulturnih dejavnosti,
– za vzdrževanje objekta oziroma prostora obstaja
javni interes,
– lastnik oziroma upravnik ima postavljene jasne
cilje, ki izhajajo iz potreb objekta oziroma je njihovo vzdrževanje v interesu Občine Ravne na Koroškem,
– izdelan je prikaz realnih predračunskih stroškov
za izvedbo vzdrževalnih del glede na namen in cilje
izvedbe predvidenih vzdrževalnih del ter pričakovane
rezultate,
– priložena so dokazila o deleži zagotovljenih drugih finančnih virov (lastna sredstva, sponzorji, Ministrstvo za kulturo, druge občine),
– objekt je namenjen širši javnosti, lastnik omogoča
izvajanje kulturnih prireditev tudi drugim društvom.
Pri izboru bo upoštevan načrt vzdrževanja objekta
ter zagotovitev vsaj 50 % sredstev po predračunu za
vzdrževanje objekta. V primeru hkratno obravnavanih
prispelih ponudb se bodo sredstva razdelila glede na
razmerje prijavljenih vzdrževalnih del.
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih temu pozivu, znaša 2.192 €.
6. Dodeljena sredstva mora predlagatelj realizirati
najkasneje do 30. 11. 2015, na podlagi pisne izjave in
z dokazili o izvedbi programa.
7. Razpisni rok: javni poziv se začne 10. 3. 2015
in traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 31. 10.
2015.
8. Odpiranje vlog: naročnik bo vloge odpiral sproti,
po vrsti prispetja do razdelitve razpoložljivih sredstev.
9. Odločanje o vlogah: komisija bo opravljala strokovno presojo in ocenjevanje prispelih vlog enkrat mesečno. Prispele vloge do zadnjega v mesecu, bo komisija obravnavala na prvi seji v naslednjem mesecu.
10. Obveščanje o izboru: naročnik bo posameznega predlagatelja obvestil o odločitvi glede podpore predlaganemu najkasneje v 30 dneh po oddaji popolne vloge
11. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov
za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi
sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– vzorec pogodbe,
– kriterije in merila za izbor,
– letni program kulture.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne
na Koroškem, pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan in
na spletnih straneh naročnika, www.ravne.si od dneva
objave tega poziva do razdelitve sredstev.
11.1. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih
dneh pozvan k dopolnitvi. Kolikor v predpisanem
roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le-ta izloči iz
nadaljnje obravnave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom
in naslovom pošiljatelja ter vidno označena s pripisom:
»Ponudba – Ne odpiraj«, »Javni poziv – Kultura-vzdrže-
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vanje kulturnih objektov – 2015« na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno
v sprejemni pisarni naročnika ali priporočeno po pošti.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji tega poziva.
12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za
dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je
mag. Marija Vrhovnik Čas, tel. 02/821-60-07, e-naslov:
marija.vrhovnik@ravne.si.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 603-0002/2015-201

Ob-1835/15

Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem
sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13)
in Pravilnika o vrednotenju mladinskih programov in
projektov lokalnega razvoja delovanja mladih, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ravne (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 17/2012, 10/2014, 53/2014) objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni poziv
za sofinanciranje vzdrževanja mladinskih objektov
in delovanja mladinskih svetov
v Občini Ravne na Koroškem za leto 2015,
v okvirni višini 5.000 €
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem javno
poziva lastnike oziroma upravljavce mladinskih objektov
k predložitvi ponudb za sofinanciranje vzdrževanja mladinskih objektov, ki so v javnem interesu ter predstavnike mladinskih svetov k predložitvi ponudb za sofinanciranje delovanja mladinskih svetov.
2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu ter določil tega javnega poziva.
3. Predmet poziva:
3.1. Finančna podpora za vzdrževanje mladinskih
objektov;
3.2. Finančna podpora za delovanje mladinskih
svetov.
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na pozivu:
Javni in drugi zavodi ter druge pravne osebe, ki
imajo v lasti oziroma v upravljanju objekte, ki se koristijo
za javne namene in so namenjeni izvajanju mladinskih
dejavnosti ter mladinski sveti ob pogoju, da:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo in imajo sedež v Občini Ravne na
Koroškem;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
– programi in projekti se izvajajo za mladino v Občini Ravne na Koroškem (mladi od 15 do 29 let kot je
to določeno v 2. členu Odloka o uresničevanju javnega
interesa na področju mladinske dejavnosti v Občini Ravne na Koroškem);
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so
razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih
sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev
iz drugih virov;
– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto;
– imajo izkušnje pri načrtovanju in izvedbi vzdrževanja mladinskih objektov ter delovanja v skladu s programom mladine pod točko 3.1.
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Ostali pogoji za pridobitev sredstev za sofinanciranje vzdrževanja mladinskih objektov:
– objekt oziroma prostor je namenjen izvajanju mladinskih dejavnosti;
– za vzdrževanje objekta oziroma prostora obstaja
javni interes;
– lastnik oziroma upravnik ima postavljene jasne
cilje, ki izhajajo iz potreb objekta oziroma je njihovo vzdrževanje v interesu Občine Ravne na Koroškem;
– izdelan je prikaz realnih predračunskih stroškov za
izvedbo vzdrževalnih del glede na namen in cilje izvedbe predvidenih vzdrževalnih del ter pričakovane rezultate;
– priložena so dokazila o deležu zagotovljenih drugih finančnih virov (lastna sredstva, sponzorji, ministrstva, druge občine);
– objekt je namenjen širši javnosti, lastnik omogoča
izvajanje mladinskih prireditev tudi drugim društvom.
Pri izboru bo upoštevan načrt vzdrževanja objekta
ter zagotovitev vsaj 50 % sredstev po predračunu za
vzdrževanje objekta. V primeru hkratno obravnavanih
prispelih ponudb se bodo sredstva razdelila glede na
razmerje prijavljenih vzdrževalnih del.
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih temu pozivu, znaša 5.000 €, od tega za:
5.1. vzdrževanje mladinskih objektov do 2.000 € ter
5.2. delovanje mladinskih svetov do 3.000 €.
6. Dodeljena sredstva mora predlagatelj realizirati
najkasneje do 15. 12. 2015, na podlagi pisne izjave in
z dokazili o izvedbi programa.
7. Razpisni rok: javni poziv se začne 3. 4. 2015 in
traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 31. 10.
2015.
8. Odpiranje vlog: naročnik bo vloge odpiral sproti,
po vrsti prispetja do razdelitve razpoložljivih sredstev.
9. Odločanje o vlogah: komisija bo opravljala strokovno presojo in ocenjevanje prispelih vlog enkrat mesečno, prispele vloge do zadnjega v mesecu bo komisija
obravnavala na prvi seji v naslednjem mesecu.
10. Obveščanje o izboru: naročnik bo posameznega predlagatelja obvestil o odločitvi glede podpore predlaganemu najkasneje v 30 dneh po oddaji popolne vloge.
11. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov
za izdelavo prijave,
– višino sredstev v okviru javnega poziva,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in izločitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi
sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– letni program mladine,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne
na Koroškem, pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan in
na spletnih straneh naročnika, www.ravne.si od dneva
objave tega poziva do razdelitve sredstev.
11.1. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih
dneh pozvan k dopolnitvi. Kolikor v predpisanem
roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le ta izloči iz
nadaljnje obravnave.
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Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter vidno označena s pripisom: »Ponudba – Ne odpiraj«, »Javni poziv – Mladina
2015« na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno
v sprejemni pisarni naročnika ali priporočeno po pošti.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji tega poziva.
12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za
dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je
mag. Marija Vrhovnik Čas, tel. 02/821-60-07, e-naslov:
marija.vrhovnik@ravne.si.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 6100-0002/2015

Ob-1836/15

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11,
100/11 Odl. US: U-I-210/10-10), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl.
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.
US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19,
51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF) in
Pravilnika o sofinanciranju programov kulture v javnem
interesu v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS,
št. 30/07) objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni poziv
za sofinanciranje programov in projektov
na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem
za leto 2015
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem javno poziva kulturne ustvarjalce k predložitvi ponudb za
sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki so
v javnem interesu.
2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet poziva:
3.1. Finančna podpora izdaje glasil s kulturno, domoznansko in zgodovinsko vsebino.
3.2. Finančna podpora muzejski dejavnosti.
4. Na pozivu lahko kandidirajo javni in drugi zavodi
ter druge pravne osebe, ki se ukvarjajo z izdajo glasil
oziroma z muzejsko dejavnostjo, ob pogoju, da:
– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem ali izvajajo dejavnost na območju občine, ne glede na sedež, če
je program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane
Občine Ravne na Koroškem,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogodbah z Občino Ravne na Koroškem,
– so najmanj dve leti registrirane in delujejo na
področju izdajateljske dejavnosti oziroma muzejske dejavnosti,
– imajo izkušnje pri izdajanju glasil oziroma z upravljanjem muzejskih zbirk,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in druge tehnične ter organizacijske pogoje za kvalitetno uresničitev zastavljenega programa,
– za prijavljen program imajo izdelano natančno
finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in
odhodki za izvedbo programa in imajo zagotovljen najmanj 50 % delež sredstev iz lastnih neproračunskih virov
ali sredstev, pridobljenih iz drugih virov,
– s predlaganimi programi ne sodelujejo na nobenem drugem razpisu Občine Ravne na Koroškem ali pri
nosilcu občinskih javnih kulturnih programov.

5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih temu pozivu, znaša 2.044 € za sofinanciranje
izdaje glasila ter 5.824 € za sofinanciranje muzejske
dejavnosti.
6. Splošni pogoji poziva: pri izboru med predlaganimi programi bo upoštevana predvsem izvirnost, pestrost
in medijska odmevnost programa.
7. Merila in kriteriji za izbor: izbira izvajalcev bo
opravljena na osnovi kriterijev za izvedbo programov,
določenih v predmetu tega poziva.
8. Uporaba kriterijev: izpolnjevanje razpisnih pogojev in ocenitev posameznega programa v skladu s kriteriji bo v 30 dneh po vložitvi popolne vloge ocenila
komisija za spremljanje javnega poziva ter predlagala
županu višino sofinanciranja.
Dodeljena sredstva za posamezni program
mora predlagatelj realizirati najkasneje do 31. 12. 2015,
na podlagi pisne izjave in z dokazili o izvedbi programa.
9. Razpisni rok: javni poziv se začne 10. 4. 2015
in traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 31. 10.
2015.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacije obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov
za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi
sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– letni program kulture,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne
na Koroškem pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan od
dneva objave tega poziva do razdelitve sredstev.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine: http://www.ravne.si.
11. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več programov, mora
vsak program poslati v ločeni kuverti in za vsak program predložiti popolno ponudbo skladno z razpisno
dokumentacijo.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih
dneh pozvan k dopolnitvi. Kolikor v predpisanem
roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le-ta izloči iz
nadaljnje obravnave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter vidno označena s pripisom »Ponudba ne odpiraj« »Javni poziv – Kultura
2015« na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno
v sprejemni pisarni naročnika ali priporočeno po pošti.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji tega poziva.
12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za
dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je
mag. Marija Vrhovnik Čas, tel. 02/821-60-07, e-naslov:
marija.vrhovnik@ravne.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: naročnik
bo vloge odpiral sproti, do razdelitve razpoložljivih sredstev, glede na vrstni red prejema vlog in bo posamezne-
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ga predlagatelja obvestil o podpori predlaganemu programu najkasneje v 30 dneh po oddaji popolne vloge.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 478-005/2015-001

Ob-1840/15

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87,
4224 Gorenja vas, na podlagi 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), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Načrta razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Gorenja vas - Poljane z dne 9. 12. 2014, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti
Občine Gorenja vas - Poljane
I. Prodajalec: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.
II. Predmet prodaje in cilj prodajalca
Del kmetije na naslovu Srednje Brdo 20, 4224 Gorenja vas, v k.o. 2049 Hotavlje, ki obsega naslednje nepremičnine s parc. št. ter ID znaki: 2110/5 (ID 6320080),
v izmeri 138 m2, 2114/5 (ID 6320086), v izmeri 2.831 m2,
2119/3 (ID 6261237), v izmeri 445 m2, 2119/5 (ID
6261239), v izmeri 23 m2, 2120/0 (ID 378725), v izmeri 3.209 m2, 2121/0 (ID 1721177), v izmeri 1.518 m2,
2117/5 (ID 6320083), v izmeri 4.440 m2, 2117/6 (ID
6320084), v izmeri 5.766 m2, *200/0 (ID 4744822),
v izmeri 893 m2, *202/0 (ID 5080953), v izmeri 83 m2,
2076/16 (ID 6261230), v izmeri 609 m2, 2113/1 (ID
6261233), v izmeri 23.353 m2, 2125/0 (ID 211083), v izmeri 40.894 m2.
Prodajajo se izključno vse nepremičnine skupaj,
saj predstavljajo enotno zaokroženo območje, zato mora
ponudnik ponuditi kupnino za vse zgoraj naštete nepremičnine skupaj. Nepremičnine, ki so kmetijska zemljišča
oziroma gozdovi, se bodo sicer prodale po postopku, kot
ga za to predvideva Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB2 in 58/12) oziroma Zakon
o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 in nasl.). Ponudnik
za nakup nepremičnin v okviru tega zbiranja ponudb
mora torej sodelovati tudi v postopku za nakup kmetijskih zemljišč in gozdov. V okviru tega zbiranja ponudb
je lahko izbran le ponudnik, ki bo izbran tudi v postopku
za nakup kmetijskih zemljišč in gozdov.
Zemljiškoknjižno stanje nepremičnin je urejeno, Občina Gorenja vas - Poljane je edini lastnik nepremičnin,
ki so predmet javnega zbiranja ponudb.
Namembnost navedenih nepremičnin in pogoji za
poseg v prostor so navedeni in razvidni iz prostorskih
aktov, ki so na vpogled na sedežu Občine Gorenja
vas - Poljane. Obremenitve nepremičnin so razvidne iz
zemljiškoknjižnih izpiskov za te nepremičnine.
Cilj prodajalca je, da kupec nepremičnin v obdobju naslednjih 5 let od sklenitve pogodbe na območju
teh nepremičnin razvije visoko - kakovostno turistično
ponudbo za slovenski in mednarodni trg, pri čemer bo
v kar največji meri upošteval načela trajnostnega oziroma sonaravnega razvoja turizma. Predviden razvoj
storitev t.i. »glamping-a« (visoko kakovostne kamping
storitve), bo prodajalec pri ocenjevanju poslovnega načrta pozitivno ovrednotil. Cilj prodajalca je, da bo kupec
na predmetnih nepremičninah valoriziral danosti lokacije, upošteval ohranjanje kulturne integritete okolja,
upošteval pa bo tudi čim večjo vključenost in povezovanje lokalnih ponudnikov blaga in storitev. Prav tako je
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cilj prodajalca, da kupec na delu kupljenih nepremičnin
zagotovi tudi izgradnjo in obratovanje vodnega parka
(kopališča), namenjenega širšemu krogu obiskovalcev
(lokalno prebivalstvo, enodnevni gostje). Dodatno so
cilji prodajalca predstavljeni v ostalih točkah tega zbiranja ponudb.
III. Izklicna cena
Izklicna cena za vse nepremičnine skupaj znaša
373.791,00 EUR. Prodaja nepremičnin pod ceno, nižjo
od izklicne, ni možna.
V izklicni ceni ni zajet davek na promet z nepremičninami (2 %) in DDV za nezazidana stavbna zemljišča.
Davek na promet z nepremičninami in DDV ter stroške
zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice, plača kupec. Stroške notarske overitve pogodbe nosi prodajalec.
IV. Merila za izbiro
Ponudnik bo izbran na podlagi naslednjih meril:
Merila

Največje
možno
število točk

Ponudbena cena

40

Skladnost poslovnega
načrta s cilji prodajalca

40

Višina predvidenih
vlaganj do izdaje
uporabnih dovoljenj za
vse predvidene objekte *

10

Delež lastnih sredstev za
nakup nepremičnin
Skupaj
* Brez kupnine za zemljišča.

10

Ocene – rang
Ponujena
od IC do IC
izklicna cena (IC) + 4,99 %
20
30
v manjši meri
ni skladno
skladno
0
10
do vključno
500.000 €

nad 500.000 € do
vključno 1 mio. €

0
do 20 %
2

2,5
nad 20 % do 80 %
4

IC +5 % ali več
40
pretežno
skladno
25
nad 1 mio. €
do vključno 2
mio. €
5
nad 80 %
10

100
V. Varščina za resnost ponudbe
Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni najkasneje
dva dni pred rokom, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati
varščino v višini 5 % ponujene cene, in sicer na transakcijski račun prodajalca, številka 01227-0100007212,
odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila,
območna enota Kranj, ter obvezno navesti namen nakazila: varščina, pri nakazilu pa navesti model 00, sklic
601. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno
všteta v kupnino. Neizbranemu ponudniku bo varščina
brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru
najugodnejšega ponudnika. Potrdilo o vplačilu varščine
je obvezni sestavni del ponudbe.
VI. Vsebina ponudbe
Pisna ponudba mora vsebovati:
– fizične osebe in samostojni ponudniki morajo
v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek,
naslov stalnega ter začasnega bivališča, EMŠO, davčno
številko in številko TRR,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje
podatke: naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko TRR ter podatke o zakonitem zastopniku,
– navedbo ponujene cene za nepremičnine na
obrazcu, ki ga ponudnik dobi na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane ali pri kontaktni osebi občine za to
javno zbiranje ponudb,
– poslovni načrt s predstavitvijo razvoja turistične
dejavnosti ponudnika na nepremičninah, ki so predmet
prodaje, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje kriterijev,
ki so pomembni za oceno ponudbe glede na merila za
izbor ponudb.

v celoti
skladno
40
nad 2 mio. €
10
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– Glede na posamezna merila mora ponudba (merilo 1) oziroma v njenem okviru pripravljen poslovni načrt
(merila 2-4) vsebovati:
1. Merilo Ponudbena cena:
– navedba ponudbene cene za nepremičnine na
obrazcu, ki ga ponudnik dobi na sedežu Občine Gorenja
vas - Poljane ali pri kontaktni osebi občine za to javno
zbiranje ponudb,
– potrdilo o vplačilu varščine, ki ga potrdi poslovna banka, ki je izvedla plačilo.
2. Merilo Skladnost poslovnega načrta s cilji prodajalca:
– idejna in programska zasnova razvoja območja, ki je predmet prodaje, pri čemer mora iz idejne zasnove izhajati skladnost z veljavnim občinskim prostorskim načrtom (OPN) za to območje, kot tudi skladnost
s predlaganimi spremembami in dopolnitvami OPN za
to območje, kot so bile v začetku leta 2015 javno razgrnjene. Idejna in programska zasnova morata vsebovati
tudi opis turistične ponudbe s poudarkom na načelu
upoštevanja trajnostnega, sonaravnega razvoja, glede
na naravne danosti doline,
– program ustvarjanja novih delovnih mest,
– urbanistično-arhitekturna idejna zasnova turističnega območja,
– terminski načrt izvedbe investicije (cilj prodajalca je čim hitrejša izvedba investicije),
– predstavitev kapacitet po posamezni vrsti ponudbe,
– načrt povezanosti in vključevanja z lokalnim
okoljem,
– po potrebi druga dokazila o usklajenosti poslovnega načrta s cilji prodajalca.
3. Merilo Višina predvidenih vlaganj v prihodnjih
5 letih:
– predstavitev realne finančne konstrukcije za realizacijo celotnega projekta z navedbo posameznih virov
financiranja.
4. Merilo delež lastnih sredstev za nakup nepremičnin:
– predstavitev realne finančne konstrukcije za realizacijo celotnega projekta, iz katere bo razviden delež
lastnih sredstev pri nakupu nepremičnin.
– Če ponudba ter poslovni načrt ne bosta vsebovala vseh obveznih sestavin iz prejšnjih alinej ali če ne
bosta izkazovala izpolnjevanja vseh obveznosti iz drugega odstavka VII. točke tega javnega zbiranja ponudb,
se bo ponudba štela za neustrezno in bo izločena iz
nadaljnjega postopka.
Ponudbi je potrebno tudi priložiti:
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti kopijo izpiska
iz AJPES, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni
podjetniki izpis iz registra Davčne uprave RS, fizične
osebe potrdilo o državljanstvu,
– pisno izjavo, da so ponudniku jasne vse točke iz
tega javnega zbiranja ponudb ter da se z njimi strinja in
da sprejema vse pogoje.
Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba ponudnika.
Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin, se bo štela za neustrezno in bo izločena iz nadaljnjega postopka. Prodajalec si tudi pridržuje pravico
brez kakršne koli obveznosti do ponudnika izločiti njegovo ponudbo iz nadaljnjega postopka, če bo ocenil, da
je očitno nerealna.
VII. Dodatni pogoji prodaje:
– nepremičnine se prodajajo po načelu videno–kupljeno; poznejše reklamacije se ne upoštevajo,
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– nekatere nepremičnine delno ležijo na poplavno
ogroženem območju, delno pa vanje sega priobalno
zemljišče vodotoka 2. reda,
– prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske
odgovornosti do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge, pri čemer se
ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki predloži
najugodnejšo ponudbo, je izključena,
– v primeru, da bo prispelo več ponudb, ki bodo
dosegle enako število točk upoštevajoč merila iz točke
IV. tega razpisa (v nadaljevanju: najugodnejše ponudbe), bo pristojna komisija najugodnejše ponudnike lahko pozvala k oddaji nove ponudbe ali z njimi opravila
pogajanja, in bo izbrala najugodnejšega ponudnika ob
upoštevanju spremenjene ponudbe na podlagi vseh postavljenih meril iz točke IV. tega zbiranja ponudb,
– izbrani ponudnik mora najkasneje v 15 dneh po
opravljeni izbiri (od prejema obvestila o izbiri in poziva
k podpisu pogodbe) s prodajalcem skleniti kupoprodajno
pogodbo, ki jo bo prodajalec pripravil v skladu z določbami tega javnega zbiranja ponudb. Če ponudnik v navedenem roku ne podpiše pogodbe, velja, da je odstopil od
ponudbe. V tem primeru ima prodajalec pravico obdržati
dano varščino,
– celotno kupnino bo kupec poravnal v roku 30 dni
od podpisa pogodbe na EZR prodajalca. Rok plačila je
bistvena sestavina pravnega posla,
– poleg kupnine za nepremičnine se kupec zaveže
prodajalcu povrniti tudi dejanske stroške vlaganj v izgradnjo geotermalne vrtine. Te stroške se zaveže kupec plačati najkasneje v roku enega leta po pridobitvi
koncesije za izkoriščanje geotermalne vode, vendar ne
kasneje kot eno leto po pridobitvi uporabnega dovoljenja
za objekte na območju površin za turizem (BT),
– kakršna koli obveznost ali odgovornost prodajalca
glede uspešnosti izvedbe postopka pridobitve koncesije
za izkoriščanje geotermalne vode, je izključena,
– zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičninah v zemljiško knjigo prodajalec izroči
kupcu po prejemu celotne kupnine,
– dana ponudba veže ponudnika še 60 dni po izteku roka za oddajo ponudb. Ponudbe bo obravnavala
komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pravnega
posla z najugodnejšim ponudnikom,
– v kupoprodajni pogodbi se bo kupec zavezal
pridobiti gradbena dovoljenja za objekte na območju
površin za turizem (BT) v enem letu od uveljavitve tekočih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega
načrta. Ta rok lahko prodajalec iz utemeljenih razlogov
podaljša, vendar največ enkrat. V primeru kršitve te
zaveze se bo kupec zavezal plačati pogodbeno kazen
v višini 30 % ponudbene cene (brez DDV) iz njegove
ponudbe, prodajalec pa bo lahko tudi uveljavil odkupno
pravico,
– v kupoprodajni pogodbi se bo kupec zavezal zagotoviti obratovanje vseh v poslovnem načrtu predvidenih objektov ter pridobiti uporabna dovoljenja zanje
v roku 4 let od pravnomočnosti gradbenih dovoljenj za
te objekte. Ta rok lahko prodajalec iz utemeljenih razlogov podaljša, vendar največ enkrat. V primeru kršitve te
zaveze se bo kupec zavezal plačati pogodbeno kazen
v višini 50 % ponudbene cene (brez DDV) iz njegove
ponudbe, prodajalec pa bo lahko tudi uveljavil odkupno
pravico,
– prodajalec (Občina Gorenja vas - Poljane; odkupni upravičenec) si bo s kupoprodajno pogodbo izgovoril
odkupno pravico, ki bo vpisana v zemljiški knjigi pri vseh
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nepremičninah, ki so predmet tega zbiranja ponudb, in
ki jo bo lahko uveljavil v roku 20 let od sklenitve kupoprodajne pogodbe v primeru:
– nameravane prodaje ali kakršne koli drugačne
odsvojitve celote ali dela nepremičnin, ki so predmet
tega zbiranja ponudb. V tem primeru mora odkupni zavezanec o svoji nameri obvestiti odkupnega upravičenca in mu dati 90-dnevi rok za izjasnitev o uveljavljanju
odkupne pravice,
– da kupec ne bo pridobil gradbenega dovoljenja
za načrtovane objekte iz idejne zasnove na območju
površin za turizem (BT) v enem letu od uveljavitve tekočih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega
načrta, oziroma v naknadno podaljšanem roku,
– da kupec ne bo pridobil uporabnega dovoljenja
za vse v poslovnem načrtu predvidene objekte v roku
4 let od pravnomočnosti gradbenih dovoljenj za te objekte,
– da kupec v nepremičnine, ki so predmet tega
razpisa, v roku 4 let od pravnomočnosti gradbenih dovoljenj za načrtovane objekte, ne bo investiral sredstev
vsaj v višini, kot jo je predvidel v svojem poslovnem
načrtu, ki je sestavni del njegove ponudbe na razpis.
– odkupni upravičenec uveljavi odkupno pravico
s pisno izjavo, poslano odkupnemu zavezancu. V tem
primeru se šteje, da je med odkupnim zavezancem in
odkupnim upravičencem sklenjena prodajna pogodba
za nepremičnine, ki so predmet tega javnega zbiranja,
z dnem, ko odkupni zavezanec prejme pisno izjavo
o uveljavitvi odkupne pravice, in sicer za ceno, ki je
enaka ceni, po kateri je odkupni zavezanec odkupil
nepremičnine v postopku tega zbiranja ponudb (vrniti
kupnino brez obresti), pri čemer je rok plačila 90 dni od
prejema pisne izjave odkupnega upravičenca, vendar
ne prej kot po prejemu zemljiškoknjižnega dovolila za
vknjižbo lastninske pravice na bremen prostih nepremičninah. Uveljavljanje odkupne pravice ne izključuje
pravice odkupnega upravičenca zahtevati pogodbeno
kazen na podlagi prejšnjih alinej,
– kolikor bo predmet odkupne pravice v času odkupa obremenjen (zastava, služnosti, druge stvarne ali
obligacijske pravice …) in je breme nastalo na strani
kupca, je kupec dolžan premet odkupne pravice prodati
vseh bremen prost; če to ne bo mogoče, ima prodajalec
pravico zmanjšati kupnino za predmet odkupne pravice
za celotno vrednost bremen. Če vrednost bremen presega vrednost predmeta odkupne pravice, ima prodajalec
pravico zahtevati razliko od kupca,
– ob prenosu lastninske pravice na kupljenih nepremičninah na kupca bo ta pri notarki Marjani Tičar
Bešter v Škofji Loki deponiral za vknjižbo sposobno
notarsko overjeno ZK dovolilo za namen vknjižbe odkupne in predkupne pravice v korist prodajalca, ter
zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na
prodajalca v primeru njegovega uveljavljanja odkupne
pravice ter z navodilom notarki, da zemljiškoknjižni
dovolili izroči prodajalcu oziroma po njegovem navodilu predloži za vpis v zemljiško knjigo: (a) ZK dovolilo za
vknjižbo odkupne in predkupne pravice hkrati s predlogom za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca,
(b) ZK dovolilo za prenos lastninske pravice nazaj na
prodajalca pa v primeru, da ji prodajalec predloži originalno potrdilo o uveljavitvi odkupne pravice na podlagi
kupoprodajne pogodbe,
– s kupoprodajno pogodbo se bosta stranki dogovorili tudi za vpis predkupne pravice na nepremičninah,
ki so predmet te pogodbe, v korist Občine Gorenja
vas - Poljane za dobo 20 let od sklenitve kupoprodajne
pogodbe,
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– ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki
bodo prispele po preteku razpisnega roka ali bodo v nasprotju s tem razpisom oziroma bodo nepopolne, bo komisija izločila in se ne bodo upoštevale, o tem pa bodo
ponudniki obveščeni.
S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi naslednje obveznosti:
– izvedba investicije na kupljenih nepremičninah
v izgradnjo turističnih kapacitet (kopališke ter nastanitvene zmogljivosti – vsaj 50 ležišč), in sicer v roku 4 let po
pravnomočnosti gradbenih dovoljenj za objekte,
– da bo na kupljenih nepremičninah poleg ponudbe visokega razreda zgradil tudi kopališče (vodni park)
z minimalno 100 m2 vodnih površin, namenjeno širši javnosti (lokalno prebivalstvo, enodnevni obiskovalci itd.),
skupaj s pripadajočimi objekti kot bo to izhajalo iz idejne
in programske zasnove projekta (gostinska ponudba,
sanitarije itd.),
– da bo v štirih letih po pravnomočnosti gradbenih
dovoljenj za objekte, predvidene v poslovnem načrtu,
v nepremičnine, ki bodo predmet kupoprodajne pogodbe oziroma v njihovo opremo, investiral sredstva vsaj
v višini, kot jo je predvidel v svojem poslovnem načrtu,
– da bo spoštoval načela sonaravnega in trajnostnega razvoja turizma na kupljenih nepremičninah,
– da bo sam nosil vse stroške, povezane z morebitno adaptacijo kupljenih objektov (npr. stroški rušenja,
gradnje, pridobivanja soglasij in dovoljenj itd.) ter z izgradnjo turističnih kapacitet,
– da bo omogočil prodajalcu izvajanje nadzora nad
spoštovanjem pogodbenih obveznosti.
Obveznosti iz te točke o spoštovanju določenih rokov plačila, rokov za izvedbo investicije, o omejitvah razpolaganja z nepremičninami ter o višini vloženih sredstev so bistveni sestavni del kupoprodajne pogodbe in
njihova kršitev je lahko podlaga za odstop prodajalca
od te pogodbe.
VIII. Rok za oddajo ponudb: ponudba se bo štela
za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 11. 5. 2015
do 10. ure na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Na kuverti mora biti
vidno navedeno: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnin« in polni naslov ponudnika. Javno odpiranje
ponudb bo 11. 5. 2015 ob 12. uri, v sejni sobi na sedežu
prodajalca na začasnem naslovu Todraž 1, 4224 Gorenja vas. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Vsi
ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.
IX. Dodatne informacije: zainteresirani ponudniki
lahko pridobijo podrobnejše informacije o nepremičninah, ki se prodajajo, ter o ostalih zadevah, povezanih
s tem zbiranjem ponudb, na tel. 04/51-83-100. Ogled
nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Gorenja vas - Poljane
Št. 478-0058/2015

Ob-1874/15

Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, na
podlagi 22. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14), Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in
10/14) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Šentjur v posamični vrednosti nad 20.000 EUR
za leti 2015 in 2016, objavlja
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javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur,
tel. 03/747-13-34, faks: 03/574-34-46, e-pošta: obcina.sentjur@sentjur.si.
II.1 Predmet prodaje in izklicna vrednost:
A) V industrijski coni Šentjur se prodajajo komunalno opremljena stavbna zemljišča za izhodiščno
ceno 52,00 EUR/m2 brez DDV, na območju zemljišč:
– parc. št. 988/2, 989/2, 990/2, 1018/3, 1019/1,
1019/5, 1020/7, 1022/3, 1023/3, 1024/1, 1025/6 in
1027/25, vse k.o. 1138 – Šentjur pri Celju,
– parc. št. 96/11, 96/23 in 98/1, vse k.o. 1141 –
Rifnik ter
– parc. št. 127/3, 127/22 in 127/23, vse k.o. 1142
– Tratna,
v skupni površini 48.715 m2.
Zemljišča ležijo v območju, ki se ureja z Odlokom
o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 114/13) skladno s katerim sodijo v EUP
ŠE119, podEUP ŠE119/8 – območje proizvodnih dejavnosti, površine za industrijo.
Ponudnik lahko poda ponudbo za odkup dela zemljišča v predlagani izmeri, ki pa mora biti skladna z načrtom parcelacije na podlagi Odloka o spremembah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu industrijske cone
Šentjur (Uradni list RS, št. 86/06). Vpogled v načrt je možen na sedežu organizatorja javnega zbiranja ponudb.
Na podlagi podane ponudbe in ponudbene površine, ki
bo skladna z omenjenim načrtom, bo opravljena parcelacija na stroške organizatorja javnega zbiranja ponudb.
V izhodiščno vrednost nepremičnine DDV ni vključen.
Posebni pogoji:
Za nepremičnine pod točko A) je rok za začetek
gradnje dve leti od dneva sklenitve prodajne pogodbe,
rok dokončanja 3. gradbene faze je tri leta od dneva
sklenitve prodajne pogodbe, pogodbena kazen za kršitev rokov se določi s pogodbo v višini 5.000 EUR.
Prodajalec si na vseh nepremičninah, ki so predmet prodaje, izgovarja neodplačno služnostno pravico
za potrebe gradnje, vzdrževanja in upravljanja objektov
in omrežij javne komunalne infrastrukture ter služnost
dostopa do komunalne infrastrukture. Omejitve se vpišejo
v zemljiško knjigo. Na nepremičninah, kjer že obstajajo
stvarne pravice tretjih zaradi izgradnje in vzdrževanja javne infrastrukture, se zemljišča prodajajo s temi bremeni.
Ponudbe, ki ne bodo skladne z načrtom parcelacije,
niso sprejemljive in jih prodajalec ne bo upošteval.
B) Komunalno opremljene gradbene parcele v stanovanjski coni Grajski log II na Proseniškem:
P/2
P/3
P/4
P/5
P/6
P/7
P/9

Zemljišče parc. št. 264/11, k.o. 1133 – Goričica, v izmeri 637 m2, za izhodiščno ceno 31.850,00 EUR brez
DDV;
Zemljišče parc. št. 264/12, k.o. 1133 – Goričica, v izmeri 835 m2, za izhodiščno ceno 41.750,00 EUR brez
DDV;
Zemljišče parc. št. 264/13, k.o. 1133 – Goričica, v izmeri 870 m2, za izhodiščno ceno 43.500,00 EUR brez
DDV;
Zemljišče parc. št. 264/14, k.o. 1133 – Goričica, v izmeri 880 m2, za izhodiščno ceno 44.000,00 EUR brez
DDV;
Zemljišče parc. št. 264/15, k.o. 1133 – Goričica, v izmeri 771 m2, za izhodiščno ceno 38.550,00 EUR brez
DDV;
Zemljišče parc. št. 264/19, k.o. 1133 – Goričica, v izmeri 481 m2, za izhodiščno ceno 24.050,00 EUR brez
DDV;
Zemljišče parc. št. 264/23, k.o. 1133 – Goričica, v izmeri 649 m2, za izhodiščno ceno 32.450,00 EUR brez
DDV;
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Zemljišče parc. št. 264/25, k.o. 1133 – Goričica, v izmeri 879 m2, za izhodiščno ceno 43.950,00 EUR brez
DDV;
Zemljišče parc. št. 264/16, k.o. 1133 – Goričica, v izmeri 704 m2 in parc. št. 1203/9, k.o. 1133 – Goričica,
v izmeri 113 m2, za izhodiščno ceno 40.850,00 EUR brez DDV; zemljišči se prodajata kot celota;
Zemljišče parc. štev. 264/17, k.o. 1133 – Goričica, v izmeri 772 m2 in parc. št. 1203/8, k.o. 1133 – Goričica,
v izmeri 110 m2, za izhodiščno ceno 44.100,00 EUR brez DDV; zemljišči se prodajata kot celota;
Zemljišče parc. št. 264/18, k.o. 1133 – Goričica, v izmeri 843 m2 in parc. št. 1203/7, k.o. 1133 – Goričica,
v izmeri 19 m2, za izhodiščno ceno 43.100,00 EUR brez DDV; zemljišči se prodajata kot celota.
Zemljišča ležijo v območju, ki se ureja z Odlokom
o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 114/13) in sodijo v EUP PR7, podEUP
PR7/3 – območje stavbnih zemljišč, stanovanjske površine.
I. faza komunalne ureditve (kanalizacija, vodovodno omrežje, javna razsvetljava in cestno omrežje v makadamski izvedbi) je dokončana. Komunalna ureditev
II. faze (asfaltiranje cestnih površin) bo izvedena, ko bo
zgrajena večina stanovanjskih objektov v stanovanjski
coni Grajski log II.
V izhodiščno vrednost nepremičnin DDV ni vključen.
Posebni pogoji:
Rok za začetek gradnje na zemljiščih pod točko B)
je dve leti od dneva sklenitve prodajne pogodbe, rok
dokončanja tretje gradbene faze je tri leta od dneva
sklenitve prodajne pogodbe, pogodbena kazen za kršitev teh rokov se določi s pogodbo v višini 5.000,00 EUR.
Prodajalec si na vseh nepremičninah, ki so predmet
prodaje, izgovarja neodplačno služnostno pravico za
potrebe gradnje, vzdrževanja in upravljanja objektov in
omrežij javne komunalne infrastrukture ter služnost dostopa do komunalne infrastrukture. Omejitve se vpišejo
v zemljiško knjigo.
II.2 Pogoji prodaje:
1. Nakup po načelu videno – kupljeno, prodajalec
ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta
prodaje. Prodajalec ne prevzema odgovornosti glede
geološke stabilnosti tal.
2. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja
ponudb plačati varščino v višini 10 % ponujene cene za
posamezno zemljišče ali njegov del na transakcijski račun Občine Šentjur – podračun št. 01320-0100004983,
sklic 00 720099, odprt pri Uradu za javna plačila Žalec.
Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez
obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se
varščina vračuna v kupnino.
3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne
osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin
na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe.
4. Pisna ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
– podatke o kupcu (ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča fizične osebe oziroma naziv ter sedež
pravne osebe);
– navedbo davčne in EMŠO (fizične osebe) oziroma matične številke (pravne osebe);
– navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe ter
ustrezno površino zemljišča;
– višino ponujene cene (brez DDV), ki ne sme biti
nižja od izhodiščne, v primeru ponudbe za del zemljišča
(možno samo za zemljišča pod točko A) v višini najmanj
izhodiščne cene na m2 pomnoženo z ustrezno ponujeno
velikostjo zemljišča;
– pisno izjavo, da sprejema vse razpisne pogoje
z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca.
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K ponudbi je potrebno predložiti:
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za
fizične osebe, izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki
ne sme biti starejši od 30 dni;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se
ponudba poda po pooblaščencu;
– dokazilo o vplačani varščini, številko transakcijskega računa in naziv banke za vračilo varščine.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj
navedene sestavine.
5. Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine
umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je
določen v razpisu. V primeru umika ponudbe, se varščina ne vrne.
6. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb,
bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo.
Kolikor ponudba tudi v roku, določenem za dopolnitev,
ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval.
7. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo
prispele po roku za oddajo ponudb, bodo zapečatene
vrnjene ponudniku.
8. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju
vseh pogojev), bo prodajalec izvedel pogajanja. Izbran
bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
9. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 6 mesecev od dneva zaključka razpisnega roka.
10. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30-ih
dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa.
Rok plačila celotne kupnine, je bistvena sestavina pravnega posla.
11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15-ih dneh od
datuma javnega odpiranja ponudb. O najugodnejšem
ponudniku bo odločil župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
12. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to
navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana
varščina v nominalnem znesku.
13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, ali katerimkoli
ponudnikom, je izključena.
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14. Postopek parcelacije za zemljišča pod točko A)
bo potekal v soglasju s organizatorjem javnega zbiranja
ponudb, ki si izgovarja pravico do odstopanj pri končni
površini zemljišč za prodajo. Ponudnik za nakup nepremičnin poda ponudbeno ceno na m2, ki je zavezujoča,
končna cena glede na kvadraturo pa bo izračunana na
podlagi opravljene parcelacije. Ponudba je zavezujoča
za ponudbeno površino +/- 2 % od ponujene površine za
odkup, morebitna večja odstopanja pa bodo možna na
podlagi dogovora ob predpostavki upoštevanja ponudbene cene na m2.
II.3 Sklenitev pogodbe:
Izbrani ponudnik mora najkasneje v osmih dneh
od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno
pogodbo. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku
ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca
in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
V primerih ponudbe za zemljišča oziroma njihove
dele, kjer je določeno, da je potrebno opraviti še parcelacijo, se ta rok šteje od dneva vknjižbe sprememb na
podlagi dokončne parcelacije.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe
o prodaji nepremičnin.
Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve (DDV) in stroške notarskih storitev. Zemljiškoknjižni prenos vrši prodajalec po prejemu
celotne kupnine.
IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe:
Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina
Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, z oznako »Ponudba za
nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti
naveden naziv oziroma ime ponudnika.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do vključno 11. maja
2015. Javno odpiranje ponudb bo 12. maja 2015 ob
12. uri na sedežu organizatorja v sejni sobi Občine
Šentjur, drugo nadstropje. Predstavniki ponudnikov se
morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti
dobijo v Oddelku za gospodarske dejavnosti, Službi za
gospodarjenje s premoženjem, tel. 03/747-13-34 (Konrad Pušnik) in 03/747-13-23 (Katja Burič) v času uradnih ur, kjer je možen tudi vpogled v načrt parcelacije za
zemljišča pod točko II.1 A). Ogled nepremičnin je možen
po predhodnem dogovoru.
Občina Šentjur
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Evidence sindikatov
Št. 101-9/2015-5

Ob-1702/15

Pravila Osnovne organizacije sindikata Javnega
jamstvenega preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije hrani Upravni enota Ljubljana, Izpostava Bežigrad in so bila 12. 3. 2015, z odločbo številka 101-9/2015-2 vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Bežigrad s podatki: zaporedna številka vpisa v evidenco: 1/2015, ime
in kratica sindikata: Osnovna organizacija sindikata
Javnega jamstvenega preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije, OO sindikata JJPIS
RS, sedež sindikata: Dunajska 21, 1000 Ljubljana.
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Objave gospodarskih družb
Ob-1856/15
Skladno s 75. členom Zakona o gospodarskih
družbah-1 (ZGD-1), samostojna podjetnica Bar Ježek,
Kristina Škrlec s.p., s sedežem Regentova ulica 003,
2000 Maribor, matična številka 5423963000, obvešča
upnike in ostale poslovne partnerje, da bo po preteku
treh mesecev, šteto od dneva objave v Uradnem listu
RS, pričela postopek pri registrskem sodišču za prenos
podjetja na novo kapitalsko družbo. Z dnem vpisa prenosa podjetja v sodni register, bo podjetnica prenehala
opravljati dejavnost kot s.p., podjetje podjetnice pa bo
v skladu s sklepom o prenosu podjetja preneseno na
novoustanovljeno družbo z omejeno odgovornostjo, po
postopku in na način, določen v ZGD-1.
Ježek Škrlec Kristina s.p.
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Objave sodišč
Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova

N 543/2008

Os-1864/15

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici
Mojci Kac, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne
lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na
predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (Uradni list
RS, št. 45/08 s spremembami, v nadaljevanju: ZVEtL)
na stavbi z naslovom Maribor, Kardeljeva cesta 55, 57,
59, 61, 63, na predlog priglasiteljice Postogne d.o.o. – v
stečaju, Gosposka ulica 11, Maribor, za vpis lastninske
pravice na stanovanju št. 34 (ID št. 678-2553-34), v
stavbi na naslovu, Kardeljeva cesta 57, Maribor, in za
vzpostavitev pravnega naslova, dne 7. 4. 2015, izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega
naslova: kupoprodajne pogodbe z dne 21. 6. 1999,
sklenjene med Banko Celje d.d. Celje, Vodnikova 2, za
katero podpisnik je bil generalni direktor Niko Kač, kot
prodajalcem, in Postogna d.o.o. Maribor, Gosposka 11,
za katero podpisnica je bila direktorica Postogna Mateha, kot kupcem, s katero je prodajalec kupcu prodal
stanovanje št. 34, ki se nahaja v stanovanjski hiši Kardeljeva 57 v Mariboru, stoječi na parc. št. 100, k.o. Spodnje
Radvanje, katero obsega 74,80 m2 površine, od tega
sobo, v izmeri 17,10 m2, sobo, v izmeri 13,20 m2, kabinet, v izmeri 9,72 m2, kuhinjo, v izmeri 12,07 m2, kopalnico, v izmeri 3,60 m2, predsobo, v izmeri 13,10 m2, ložo,
v izmeri 2,20 m2, WC, v izmeri 2,41 m2 ter klet oziroma
drvarnico, v izmeri 1,40 m2, in na katerem je prodajalec
dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupca.
Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike posameznih delov na zgoraj navedeni nepremičnini, da v
enem mesecu od objave oklica v Uradnem listu RS, z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene
listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasiteljice.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 4. 2015

Oklici o začasnih zastopnikih in
skrbnikih

VL 29238/2014

Os-1579/15

V izvršilni zadevi upnikov: Anka Rupnik, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Franc
Snedec, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak.
zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14,
Kranj; Silva Kusterle, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga
zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Petar Cvetkov, Likozarjeva ulica 27,

Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan
d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Janez Oberstar, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera
Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Milan
Lešnjak, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak.
zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14,
Kranj; Aleksandra Lešnjak, Likozarjeva ulica 27, Kranj,
ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d.,
Bleiweisova cesta 14, Kranj; Milan Lešnjak, Likozarjeva
ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik
Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Magda Lešnjak, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak.
zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14,
Kranj; Boris Gros, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova
cesta 14, Kranj; Jana Gros, Likozarjeva ulica 27, Kranj,
ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Branka Marković, Likozarjeva
ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik
Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Duško Milić,
Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera
Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Enver Okič, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak.
zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14,
Kranj; Marija Rehberger, Likozarjeva ulica 27, Kranj,
ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d.,
Bleiweisova cesta 14, Kranj; Matjaž Jakelj, Likozarjeva
ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik
Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Andreja Jakelj, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast.
Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj;
Dijana Martinovič, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova
cesta 14, Kranj; Andreja Valič Zver, Likozarjeva ulica 27,
Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan
d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Damjan Skumavc,
Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast.
Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj;
Janez Povšnar, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova
cesta 14, Kranj; Mija Marija Povšič, Likozarjeva ulica 27,
Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan
d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Cveto Povšič, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik
Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Marija Krmac, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast.
Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj;
Bernarda Jovanovič, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga
zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj proti dolžniku Davorinu Klemenčič,
brez prijavljenega stalnega in začasnega bivališča v RS,
zaradi izterjave 152,91 EUR s pp, je sodišče dolžniku
Davorinu Klemenčič, brez prijavljenega stalnega in začasnega bivališča v RS, postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnico Renato Godnjov Špik iz Tržiča, ki
ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega
zastopnika od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve
sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 3. 2015
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VL 50577/2012

Os-1665/15

V izvršilni zadevi upnikov Bernarda Jovanovič, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera
Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Marija Golob, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak.
zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14,
Kranj; Cveto Povšič, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga
zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Mija Marija Povšič, Likozarjeva
ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik
Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Janez Povšnar, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak.
zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14,
Kranj; Andreja Valič, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga
zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Dijana Martinovič, Likozarjeva
ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik
Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Andreja Jakelj, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast.
Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj;
Matjaž Jakelj, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova
cesta 14, Kranj; Marija Rehberger, Likozarjeva ulica 27,
Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan
d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Enver Okič, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Duško
Milić, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak.
zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14,
Kranj; Branka Marković, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki
ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Jana Gros, Likozarjeva ulica 27,
Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan
d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Boris Gros, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Magda
Lešnjak, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak.
zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14,
Kranj; Milan Lešnjak, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga
zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Aleksandra Lešnjak, Likozarjeva
ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik
Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Milan Lešnjak, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak.
zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14,
Kranj; Janez Oberstar, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga
zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Petar Cvetkov, Likozarjeva ulica 27,
Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan
d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Silva Kusterle, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera
Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Franc
Snedec, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak.
zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14,
Kranj; Anka Rupnik, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova
cesta 14, Kranj proti dolžniku Davorinu Klemenčič, brez
prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, zaradi izterjave 103,47 EUR s pp, je
sodišče dolžniku Davorinu Klemenčič, brez prijavljenega
stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, postavilo začasno zastopnico, in sicer odvetnico Renato Godnjov Špik, ki ima v tem postopku vse pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve in
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 12. 3. 2015
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V izvršilni zadevi upnikov Bernarda Jovanovič,
Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast.
Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Marija Golob, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak.
zast. Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Cveto
Povšič, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak.
zast. Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Mija
Marija Povšič, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14,
Kranj; Janez Povšnar, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga
zastopa zak. zast. Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14,
Kranj; Damjan Skumavc, Likozarjeva ulica 27, Kranj,
ki ga zastopa zak. zast. Domplan d.d., Bleiweisova
cesta 14, Kranj; Andreja Valič, Likozarjeva ulica 27,
Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Dijana Martinovič, Likozarjeva
ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Domplan
d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Andreja Jakelj, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast.
Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Matjaž
Jakelj, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak.
zast. Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Marija
Rehberger, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa
zak. zast. Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj;
Enver Okič, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa
zak. zast. Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj;
Duško Milić, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa
zak. zast. Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj;
Branka Marković, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14,
Kranj; Jana Gros, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14,
Kranj; Boris Gros, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga
zastopa zak. zast. Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14,
Kranj; Magda Lešnjak, Likozarjeva ulica 27, Kranj,
ki ga zastopa zak. zast. Domplan d.d., Bleiweisova
cesta 14, Kranj; Milan Lešnjak, Likozarjeva ulica 27,
Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Aleksandra Lešnjak, Likozarjeva
ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Domplan d.d.,
Bleiweisova cesta 14, Kranj; Milan Lešnjak, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Domplan
d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Janez Oberstar, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Petar Cvetkov,
Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast.
Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Silva Kusterle, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak.
zast. Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Franc
Snedec, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak.
zast. Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Anka
Rupnik, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak.
zast. Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti
dolžniku Davorinu Klemenčič, brez prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji,
zaradi izterjave 339,94 EUR s pp, je sodišče dolžniku
Davorinu Klemenčič, brez prijavljenega stalnega ali
začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, postavilo začasno zastopnico, in sicer odvetnico Renato
Godnjov Špik iz Tržiča, ki ima v tem postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ
pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 12. 3. 2015
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V izvršilni zadevi upnikov: Bernarda Jovanovič, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera
Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Marija Golob, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak.
zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14,
Kranj; Cveto Povšič, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova
cesta 14, Kranj; Mija Marija Povšič, Likozarjeva ulica 27,
Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d.,
Bleiweisova cesta 14, Kranj; Janez Povšnar, Likozarjeva
ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Damjan Skumavc,
Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera
Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Andreja Valič, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak.
zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14,
Kranj; Dijana Martinovič, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga
zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Andreja Jakelj, Likozarjeva ulica 27,
Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d.,
Bleiweisova cesta 14, Kranj; Matjaž Jakelj, Likozarjeva
ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Marija Rehberger,
Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera
Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Enver Okič, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak.
zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14,
Kranj; Fatima Okič, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova
cesta 14, Kranj; Duško Milić, Likozarjeva ulica 27, Kranj,
ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Branka Marković, Likozarjeva
ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik
Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Jana Gros,
Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera
Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Boris Gros, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak.
zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14,
Kranj; Magda Lešnjak, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga
zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Milan Lešnjak, Likozarjeva ulica 27,
Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan
d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Aleksandra Lešnjak,
Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera
Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Milan
Lešnjak, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak.
zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14,
Kranj; Janez Oberstar, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga
zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Dejan Bubanja, Likozarjeva ulica 27,
Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d.,
Bleiweisova cesta 14, Kranj; Zorica Bubanja, Likozarjeva
ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Silva Kusterle,
Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera
Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Franc
Snedec, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak.
zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14,
Kranj; Anka Rupnik, Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova
cesta 14, Kranj proti dolžniku: Davorinu Klemenčič, brez
stalnega bivališča v RS, zaradi izterjave 127,15 EUR
s pp, je sodišče dolžniku Davorinu Klemenčič, brez stalnega bivališča v RS, postavilo začasno zastopnico, in sicer odvetnico Renato Godnjov Špik iz Tržiča, ki ima v tem
postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika
od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma

organ pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 12. 3. 2015
N 486/2012

Os-1735/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Marija Rak, Parmova ulica 47, Ljub
ljana, 2. Marieta Eržen, Parmova ulica 47, Ljubljana,
3. Pavle Eržen, Parmova ulica 47, Ljubljana, 4. Nina Goršič, Parmova ulica 47, Ljubljana, 5. Borut Žigon, Parmova ulica 47, Ljubljana, 6. Miloš Jager, Parmova ulica 47,
Ljubljana, 7. Marta Jager, Parmova ulica 47, Ljubljana,
8. Ana Kalin Sagio, Parmova ulica 47, Ljubljana, 9. Mateja Maček, Jerančičeva ulica 12, Ljubljana, 10. Nikola
Sekulović, Parmova ulica 47, Ljubljana, 11. Gordana Drača, Parmova ulica 47, Ljubljana, in 12. Drago Gabrijelčič,
Franketova ulica 4, Ljubljana, ki jih vse zastopa upravnik
Finance operativa d.o.o., Kneza Koclja 37, Ljubljana, zoper nasprotne udeležence: 1. Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba
Kozinc in partnerji o.p., d.o.o. iz Ljubljane, 2. LINK podjetniški inkubator d.o.o., Parmova ulica 41, Ljubljana, ki
ga zastopa Žarko Tatalovič, odvetnik v Ljubljani, 3. pok.
Vida Antonija Fortič, Veselova 17, Ljubljana, sedaj dediči: Andra Fortič Starič, Vodovodna cesta 3, Ljubljana,
Dušan Fortič, Cesta na Markovec 61, Koper, Živa Fortič
Smole, Valjavčeva 27, Kranj, in 4. pok. Marija Magdalena Klavs, Dunajska cesta 197, Ljubljana, sedaj dediči:
Stanislav Klavs, Zupanova 8, Ljubljana, Ivanka Škufca,
Zupanova 8, Ljubljana, Angela Frančiška Hollinger Klavs,
Regensdorferstrasse 65, Zurich, Marjeta Mulej, Lambergarjeva ulica 16, Ljubljana, Aleš Mulej, Neubergerjeva
ulica 25, Ljubljana, Nina Mulej, Snežniška 10, Ljubljana,
Neža Mulej, Snežniška 10, Ljubljana, mld. Jure Mulej,
Snežniška 10, Ljubljana, ki ga zastopa zakonita zastopnica Marja Mulej, Snežniška 10, Ljubljana, Helena Roesler, Langwattstrasse 17, Zollikerberg, Marjeta Peterlin,
Dunajska 197, Ljubljana, zaradi ugotovitve pripadajočega
zemljišča, na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku nasprotnemu udeležencu
s sklepom z dne 17. 2. 2015 postavilo začasnega zastopnika odvetnika Edvarda Bavcona, Savska cesta 3/a,
Ljubljana, ker ima nasprotna udeleženka Helena Roesler,
stan. Langwattstrasse 17, Zollikerberg, Švica, ki v Republiki Sloveniji nima pooblaščenca, svoj sedež v tujini in se
vročitev sodnega pisanja ni moglo opraviti.
Začasni zastopnik bo nasprotno udeleženko zastopal vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2015

Oklici dedičem
D 256/2014

Os-1642/15

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po
dne 9. 7. 1971 umrlem Odar Antonu, rojenem dne 28. 8.
1915, nazadnje stanujočem Studor v Bohinju št. 30.
Sodišču niso znani vsi zakoniti dediči zapustnika
in njihovi naslovi, oziroma podatki o njihovih morebitnih
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potomcih, da bi jih povabilo na zapuščinsko obravnavo
oziroma jih pozvalo, da podajo dedno izjavo glede sprejema dediščine.
Vse dediče zgoraj navedenega pokojnika pozivamo, da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo
tukajšnjemu sodišču kot dediči. Po preteku tega roka bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo sklep
o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 4. 3. 2015
D 476/2014

Os-1748/15

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek opr.
št. D 476/2014, po pokojni Ljudmili Prevec, EMŠO
0807925505235, nazadnje stanujoči Poljanska cesta 52,
Gorenja vas, umrli 12. 11. 2014.
Po do sedaj zbranih podatkih je bila zapustnica
samska in brez otrok. Zapustnica tudi ni imela bratov in
ne sester in tudi oba zapustničina starša sta že pokojna.
Sodišče podatkov za dediče tretjega dednega reda, to
je o zapustnikovih starih starših po zapustnikovi materi
in očetu in njihovih potomcih, nima.
S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče tretjega dednega reda po pokojni Ljudmili Prevec, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na oglasni
deski sodišča.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo
zapuščinsko obravnavo, na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 23. 3. 2015
D 20/2015

Os-1471/15

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Trebnjem, po pok. Zorec Ljudmili Ani, roj.
28. 2. 1923, z zadnjim bivališčem na naslovu Korita 11,
Dobrnič, sodišče poziva dediče ter vse, ki mislijo, da
imajo pravico do zapuščine po pok. Zorec Ljudmili Ani,
da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave
tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju (ZD).
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 25. 2. 2015
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Bobek Marjetka, Janeževo Brdo 12, Prem, zavarovalno polico, št. 01 04005545, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica, d.d. gnd‑335143
Čeh Brigita, Nasipna 10, Benedikt, zavarovalno
polico, št. 50500088381, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica, d.d. gnc‑335144

Spričevala preklicujejo
Andraž Polič, Vošnikova 8, Ljubljana, indeks, izdala
Filozofska fakulteta. gnf‑335141
Smodiš Vladka, Otovci 58 A, Mačkovci, indeks,
št. 18970942, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnk‑335161

Drugo preklicujejo
Aleš Turk, Lancova vas 81, Videm pri Ptuju, certifikat o opravljenem NPK, veljavnost od marec 2010,
izdala Kmetijsko gospodarska zbornica. gne‑335142
Černe Zala, Kramarjeva 9, Ig, študentsko izkaznico,
št. 31210152, izdala Univerza v Ljubljani. gni‑335163
DVORNIK D.O.O., CELJSKA CESTA 51, Slovenj
Gradec, licenco št. GE006458/03733/016, za vozilo
DAF, reg. št. SG N1 664. gnv‑335150
DVORNIK D.O.O., CELJSKA CESTA 51, Slovenj
Gradec, licenco št. GE006458/03733/047, za vozilo
mercedes actros, reg. št. SG NP 086. gnu‑335151
DVORNIK D.O.O., CELJSKA CESTA 51, Slovenj
Gradec, licenco št. GE006458/03733/060, za vozilo
mercedes actros, reg. št. SG NP 100. gnt‑335152
Fabjan Gašper, Sajovčevo naselje 29, Šenčur, odločbo za izbris čolna IZ 3974, št. 3734-25-00225/2014/1,
izdalo Ministrstvo za infrastrukturo, izdano leta 2014.
gnb‑335145
Gartner Sergeja, Selca 128, Selca, študentsko izkaznico, št. 01009307, izdala Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. gnj‑335162
IN ŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
overjeno kopijo licence GE 007204/07079/001, izdala
GZS. gnr‑335154
IN ŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana, osebno licenco na ime Nebojša Ilić, izdala GZS.
gnp‑335156
J&J TRANS JERNEJ ILJAŽ s.p., Nova vas ob Sotli
12, Bizeljsko, licenco za voznika Damjana Horvatiča št.,
010169/BGD12-2-4792-2011, z veljavnostjo do 13. 9.
2012 - izdala Obrtna podjetniška zbornica Slovenije.
gnm‑335159

J&J TRANS JERNEJ ILJAŽ s.p., Nova vas ob Sotli
12, Bizeljsko, voznikovo licenco za voznika Damjana
Horvatiča št., 010169/BGD12-2-4792-2011, z veljavnostjo do 13. 9. 2012. gnl‑335160
Kunej Karl, Osredek 19, Podsreda, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500022033001, izdajatelj Cetis
Celje, d.d. gnz‑335146
PROMET MESEC d.o.o., Ograje 79, Logatec, licenco za osebno vozilo, reg. št. LJ TJ-855,
šasija WDF63970513686385, št. izvoda
licence:
G0004516/04545/708/003. gno‑335157
PROMET MESEC d.o.o., Ograje 79, Logatec, licenco za avtobus, reg. št. LJ 34-9ME, šasija NMB61335813241837, št. izvoda licence:
GE004983/04545/004. gnn‑335158
Rajević Petko, Glinškova ploščad 20B, Ljubljana,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500035116002,
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gny‑335147
Ratnik Simon, Petanjci 23, Tišina, certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije poljedelec, št. 901914, izdajatelj Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, leto izdaje
2009. gnw‑335149
T&V SPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
overjeno kopijo licence št GE 006875/06944/006, izdala
GZS. gnq‑335155
VEGA INVEST d.o.o., Središka ulica 4, Ljubljana,
licenco za taxi prevoze, št. G0003730/06657/807, izdala
GZS. gng‑335140
Vidonja Lucija, Ižakovci 60a, Beltinci, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Murska Sobota. gnx‑335148
VM VIGI TRANS d.o.o., Ulica Nikole Tesle
14, Šempeter pri Gorici, overjeno kopijo licence, št.
GE005604/06451/002, izdala GZS. gns‑335153

VSEBINA
Javni razpisi

649

Razpisi delovnih mest

669

Druge objave

672

Evidence sindikatov

690

Objave gospodarskih družb

691

Objave sodišč
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem

692
692
692
694

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

696
696
696
696
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