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Javni razpisi
Št. 43000-5/2015

Ob-1003/16

Na podlagi Zakona o romski skupnosti v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in in 55/15 – ZFisP) in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09
– ZIPRS1011 in 3/13), objavlja Urad Vlade RS za narodnosti
javni razpis
za sofinanciranje programov organizacij romske
skupnosti v letu 2016, JR-PRS2016
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Urad
Vlade Republike Slovenije za narodnosti, Gregorčičeva
ulica 25, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov organizacij romske skupnosti v Republiki Sloveniji
v letu 2016, ki podpirajo cilje javnega razpisa.
Cilji javnega razpisa so spodbujanje aktivnega delovanja organizirane romske skupnosti na različnih področjih, še posebej preko aktivnosti, ki bodo usmerjene
v izboljšanje položaja pripadnikov romske skupnosti v lokalnem okolju in ki bodo zajemale:
– usposabljanja predstavnic in predstavnikov romske skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti, predstavnic in predstavnikov društev in ostalih aktivistk in aktivistov iz vrst romske skupnosti,
– ozaveščanje javnih uslužbenk in uslužbencev
v javni upravi in pravosodnih organih o prisotnosti romske skupnosti, njeni kulturni in jezikovni sestavi in pomenu za slovenski prostor,
– informativno dejavnost romske skupnosti,
– ozaveščanje in preprečevanje diskriminacije ter
odpravljanje predsodkov in stereotipov do pripadnic in
pripadnikov romske skupnosti in med pripadnicami in
pripadniki skupnosti ali različnimi deli in skupinami znotraj romske skupnosti,
– pomoč društvom pri prijavi na razpise na različnih
področjih, tako tiste, namenjene izključno romski skupnosti, kot tudi ostale razpise,
– opolnomočenje romskih žensk in deklic,
– ozaveščanje pripadnic in pripadnikov romske skupnosti o negativnih posledicah t.i. prezgodnjih porok in
prisilnih porok,
– aktivacijo mladih in kakovostnega preživljanja njihovega prostega časa.
– aktivacijo in socializacijo pripadnic in pripadnikov
romske skupnosti.

V razpisu bodo imeli prednost programi in aktivnosti, ki bodo:
– dolgoročno naravnani,
– usmerjeni v izboljšanje položaja pripadnic in pripadnikov romske skupnosti na lokalni ravni,
– vključevali aktivnosti v različnih regijah v Sloveniji,
kjer živijo Romi in
– sledili ciljem aktualnega in novega nacionalnega
programa ukrepov za Rome.
V skupino »mladi« se uvrščajo:
– učenci zadnje triade osnovne šole,
– dijaki,
– študenti univerz in visokih šol,
– mladi med 15. in 29. letom starosti, ki niso vključeni v izobraževalni proces.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– predstavljajo zvezo društev v Republiki Sloveniji,
ki je registrirana kot pravna oseba zasebnega prava, ki
jo ustanovijo pripadniki romske skupnosti in vključuje
najmanj pet društev,
– trend njihovega delovanja je dolgoročen in so na
dan objave javnega razpisa registrirane najmanj eno
leto,
– imajo poravnane vse davke, prispevke in druge
dajatve določene z zakonom in
– spoštujejo postopke in obveznosti v zvezi z rabo
proračunskih sredstev Republike Slovenije.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od
zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
4. Merila za sofinanciranje
Merila za ocenitev vlog, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji,
so naslednja:
– kakovost programa – do 70 točk,
– ustreznost programa glede na predmet in cilje
razpisa,
– ustreznost delovnega načrta programa,
– ustreznost finančne konstrukcije programa,
– število vključenih subjektov v izvedbo aktivnosti
– do 15 točk,
– število ciljnih skupin, ki jih zajema prijavljeni program – do 10 točk,
– reference preteklih uspešno izvedenih projektov
v korist romske skupnosti – 5 točk.
Opis meril je podan v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago
za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis
znaša 250.000,00 EUR.
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Dodeljena sredstva za sofinanciranje v letu 2016
morajo biti porabljena v istem letu.
6. Predložitev vloge
Prijavitelji morajo vloge oddati najkasneje do vključno 1. 2. 2016. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
oddana priporočeno na pošti najkasneje 1. 2. 2016 oziroma istega dne najkasneje do 14. ure osebno predložena Uradu Vlade RS za narodnosti. Nepravočasno
prispele vloge bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po
pošti ali osebno na naslov naročnika: Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti, Gregorčičeva ulica 25,
1000 Ljubljana.
Prijavitelji svoje vloge predložijo na prijavnem
obrazcu in v zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka na sprednji strani ovojnice »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis JR-PRS2016«,
– naslov Urada Vlade RS za narodnosti,
– naziv prijavitelja ter njegov naslov na hrbtni strani
ovojnice.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ni javno. Potekalo bo predvidoma
2. 2. 2016.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer
v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Prijavitelji, katerih vloge niso bile popolne, bodo
pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni
od prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelj v tem roku ne dopolni, se zavržejo.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 10 dni od dneva sprejetja odločitve
o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma
v 45 delovnih dneh od roka za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu Urada Vlade RS za narodnosti: http://www.
un.gov.si/, zgornji meni »O uradu«, levi meni »Javne objave«, zavihek »Javni razpisi«.
Na v prejšnjem odstavku navedenem naslovu bo
objavljena tudi morebitna dopolnilna dokumentacija
(morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge,
spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije, ipd.).
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji se lahko za pridobitev dodatnih pojasnil
in informacij obrnejo na Urad Vlade RS za narodnosti, in sicer od ponedeljka do petka, med 9. in 13. uro,
tel. 01/478-11-80, elektronski naslov: gp.un@gov.si.
Informativno srečanje o javnem razpisu bo za vse
prijavitelje organizirano predvidoma dne 14. januarja
2016 ob 10. uri, v mali sejni dvorani, Gregorčičeva 27,
1000 Ljubljana.
Urad Vlade RS za narodnosti
Št. 602-26/2015-40

Ob-1001/16

Na podlagi četrtega odstavka 74. člena Zakona
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), 10. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo,
25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10
– ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 44. člena
Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07)
in Sklepa o dodelitvi koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje, ki ga je sprejel Svet

Mestne občine Kranj na 8. seji, dne 10. 6. 2015, Mestna
občina Kranj objavlja
javni razpis
za dodelitev koncesije za izvajanje programa
za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce, ki ga
je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije
na 26. seji dne 18. 3. 1999
1. Naročnik (koncedent): Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
2. Dejavnost, ki je predmet koncesije
Mestna občina Kranj bo dodelila koncesijo za izvajanje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za
vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije
na 26. seji dne 18. 3. 1999, in sicer deveturnega dnevnega programa za skupaj največ tri oddelke I. starostnega obdobja na območju Mestne občine Kranj, in sicer na
območju naslednjih šolskih okolišev:
– OŠ Franceta Prešerna Kranj,
– OŠ Orehek Kranj – matična šola,
– OŠ Predoslje Kranj,
– OŠ Simona Jenka Kranj (matična šola, PŠ Center, PŠ Primskovo),
– OŠ Staneta Žagarja Kranj,
– OŠ Jakoba Aljaža Kranj,
– OŠ Matije Čopa Kranj,
– OŠ Stražišče Kranj – matična šola (razen naselij
Čepulje, Javornik, Planica, Pševo, Sveti Jošt nad Kranjem).
Posamezni šolski okoliši vzgojno-izobraževalnih
zavodov so opredeljeni v odloku o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda.
3. Čas, za katerega se dodeljuje koncesija, in začetek izvajanja dejavnosti: Mestna občina Kranj bo dodelila koncesijo izbranemu oziroma izbranim koncesionarju/em v skladu z merili iz 5. točke tega razpisa, in sicer
za določen čas do 31. 8. 2020. Koncesionar mora začeti
opravljati dejavnost najkasneje v roku treh mesecev po
sklenitvi pogodbe o koncesije.
4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za opravljanje dejavnosti (za podelitev koncesije)
Na javni razpis za dodelitev koncesije se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– Kandidat mora biti registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje – priložiti dokazilo.
– Kandidat mora biti vpisan v razvid izvajalcev javno
veljavnih programov predšolske vzgoje pri Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport – priložiti dokazilo.
– Kandidat mora imeti v obdobju veljavnosti koncesijske pogodbe, na območju Mestne občine Kranj, in sicer na območju šolskega okoliša, za katerega kandidira,
zagotovljene prostore in opremo v skladu s Pravilnikom
o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor
in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08,
126/08, 47/10 in 47/13) – izjava v prilogi.
– Kandidat mora imeti v obdobju veljavnosti koncesijske pogodbe zagotovljene strokovno usposobljene
delavce v skladu s Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS,
št. 27/14) – izjava v prilogi.
– Kandidat mora v obdobju veljavnosti koncesijske
pogodbe zagotavljati izvajanje deveturnega dnevnega
programa – izjava v prilogi.
– Kandidat mora prijavi priložiti program razvoja
s finančnim načrtom za naslednjih pet let ter letni delovni načrt.
– Kandidat bo moral opravljati dejavnost za ceno
programa, ki jo skladno s predpisi določi Svet Mestne
občine Kranj – Specifikacija lastne cene programa po ve-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ljavni metodologiji (Pravilnik o metodologiji za oblikovanje
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Uradni
list RS, št. 97/03, 77/05,120/05, 93/15) z izjavo v prilogi.
– Kandidat mora izpolnjevati morebitne druge pogoje za podelitev koncesije v skladu z veljavnimi predpisi – izjave v prilogi.
– Kandidat mora podati izjavo o pričetku dejavnosti,
da bo dejavnost, ki je predmet koncesije, pričel izvajati
najkasneje v roku treh mesecev po sklenitvi koncesijske
pogodbe – izjava v prilogi.
– Kandidat mora najkasneje 8 dni pred začetkom
izvajanja programa za predšolske otroke, objekt zavarovati za objektivno odgovornost in koncedentu priložiti dokazilo o sklenjenem zavarovanju (fotokopija zavarovalne
police z dokazilom o plačilu premije) – izjava v prilogi.
– Kandidat mora parafirati vzorec koncesijske pogodbe – vzorec pogodbe v prilogi.
Način izpolnjevanje teh pogojev je opredeljen v navodilih kandidatom za pripravo ponudbe.
5. Merila za izbiro:
1. Število oddelkov 6 točk
Kandidat, ki bo ponudil en oddelek, bo ovrednoten z 2 točkama. Kolikor kandidat ponudi več kot en oddelek, se vsak oddelek posebej ovrednoti z 2 točkama.
2. Zagotavljanje notranjih prostorov in zunanjih
površin:
– kolikor kandidat ponudi v skladu s 19. členom
Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih
za prostor in opremo vrtca:
– od 3 m2 do 3,3 m2 notranje igralne površine na
otroka, dobi dodatni 2 točki;
– od 3,4 m2 do 3,7 m2 notranje igralne površine na
otroka, dobi dodatne 3 točke;
– od 3,8 m2 do 4 m2 notranje igralne površina na
otroka, dobi dodatne 4 točke;
– več kot 4 m2 notranje igralne površine na otroka,
dobi dodatnih 5 točk,
– kolikor kandidat zagotavlja lastne oziroma najete
zunanje površine za igrišče, ki otrokom omogočajo izbiro
raznovrstnih dejavnosti in so opremljene z enostavnimi,
sestavljenimi in kompleksnimi igralnimi enotami, pridobi
dodatnih 10 točk (8. člen Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca).
Ne štejejo se javne površine, ki jih je možno uporabljati
za igrišče.
6. Navodila za izdelavo prijave na javni razpis (vloge) in zahtevane sestavine vloge, so podane v razpisni
dokumentaciji.
7. Izbira koncesionarja
Občinska uprava na predlog petčlanske razpisne
komisije za dodelitev koncesije za izvajanje programa
za predšolske otroke, ki jo s sklepom imenuje župan
Mestne občine Kranj, po končanem postopku (odpiranje, poročilo o ponudbah) predvidoma v 60 dneh izda
odločbo o izbiri koncesionarja.
Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je v roku 15 dni
dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan.
Razpisna komisija bo točkovala v skladu z merili
za izbiro le pravočasne, pravilno označene in popolne
ponudbe. Prepozne in nepravilno označene ponudbe
bodo zavržene. Kolikor ponudba ne bo vsebovala vseh
zahtevanih dokazil o izpolnjevanju pogojev, določenih
v 4. točki razpisne dokumentacije, bo kandidat pozvan
na dopolnitev. Če kandidat ponudbe v roku, ki ga bo določila razpisna komisija, ne bo ustrezno dopolnil glede
zakonsko in s tem razpisom predpisanih pogojev, bo
ponudba zavržena.
Če se na razpis ne javi nobeden kandidat ali če
noben od kandidatov ne izpolnjuje predpisanih pogojev
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ali ne predložijo dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel.
Izbrani bodo kandidati, ki bodo zbrali najvišje število točk, do zagotovitve 3-eh oddelkov I. starostnega
obdobja.
Najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe
o dodelitvi koncesije koncedent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo. Izvajanje javne
službe se začne izvajati po podpisu pogodbe oziroma
najkasneje v roku 3 mesecev po sklenitvi koncesijske
pogodbe.
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas do
31. 8. 2020.
Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega kandidata.
8. Način oddaje in rok za oddajo prijav na javni
razpis
Kandidati za dodelitev koncesije morajo oddati prijavo na javni razpis v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis: Koncesija – Vrtec«. Na
kuverti mora biti označen tudi naziv in naslov kandidata.
Kandidati lahko oddajo prijavo v sprejemni pisarni
Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ali pošljejo
po pošti na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj.
Pri odpiranju se bo upoštevalo vse ponudbe, ki
bodo oddane osebno v sprejemni pisarni Mestne občine
Kranj, ali bodo prispele po pošti najkasneje do dne 9. 2.
2016 do 10. ure.
9. Mestna občina Kranj bo o izbiri odločila z odločbo predvidoma v 60 dneh po izteku roka za prijavo.
10. Odpiranje prijav: odpiranje prijav na javni razpis
bo dne 9. 2. 2016 ob 11. uri, v prostorih Mestne občine
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. Odpiranje prijav ne bo
javno.
11. Informacije in pojasnila: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine
Kranj: www.kranj.si, interesenti pa jo lahko dvignejo
tudi v tajništvu Urada za družbene dejavnosti Mestne
občine Kranj, Slovenski trg 1, pritličje – soba 95; dodatne informacije: Daša Meglič, tel. 04/23-73-160,
Darja Veternik, tel. 04/23-73-382, elektronski naslov:
Dasa.Meglic@kranj.si, Darja.Veternik@kranj.si, faks
04/23-73-167.
Mestna občina Kranj
Ob-1002/16
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in
15/03 – ZOPA), Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09-ZIPRS 1011 in 3/13), 8. in 11. člena Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa
v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 6/2010, 13/2011, 1/2013 in 15/2013)
in Letnega programa športa v Mestni občini Velenje
za leto 2016 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje,
št. 21/2015) objavlja Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa v Mestni občini Velenje iz proračuna Mestne
občine Velenje za leto 2016
1. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje (v nadaljevanju: MOV).
2. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine
ter razvojne in strokovne naloge v športu (podrobnejši
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opis vsebin je v navodilih za izpolnitev ter oddajo razpisnih obrazcev):
2. 1. Vsebine ter razvojne in strokovne naloge, na
katere se lahko prijavijo izvajalci letnega programa športa v Mestni občini Velenje:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov;
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– športna rekreacija;
– šport invalidov;
– organizacija športnih prireditev;
– delovanje zvez in društev, ustanovljenih za območje Mestne občine Velenje.
2. 2. Vsebine ter razvojne in strokovne naloge, na
katere se lahko prijavijo občinske športne zveze:
– usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov;
– mednarodna in medobčinska dejavnost v športu;
– priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam;
– spodbujanje vrhunskega športa;
– opismenjevanje predšolskih in šoloobveznih otrok
v smučanju.
2. 3. Nadpovprečni športni dosežki športnih društev
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Izvajalci letnega programa športa, ki lahko kandidirajo na javnem razpisu so:
– športna društva;
– občinske športne zveze;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti
v športu oziroma povezane s športom.
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo
tisti izvajalci iz prejšnjega odstavka javnega razpisa, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Velenje. V primeru
organizacij, ki združujejo člane na področju regije, se
upošteva število članov s stalnim prebivališčem v Mestni
občini Velenje;
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na
športnem področju že več kot dve leti in najmanj tako
dolgo že delujejo na območju MOV ali neprekinjeno
zakonito nadaljujejo dejavnost športnega društva, ki je
bilo registrirano za opravljanje dejavnosti na športnem
področju več kot dve leti in je najmanj tako dolgo že delovalo na območju MOV;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske (strokovne kadre z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljenostjo za opravljanje športne
dejavnosti izvajalca) in organizacijske pogoje za izvedbo
prijavljenih športnih programov;
– da prijavljajo program športa, ki je predmet javnega razpisa;
– izvajalci, ki so športna društva, imajo urejeno
članstvo in evidenco o registriranih tekmovalcih za programe, s katerimi kandidirajo na javni razpis;
– imajo za prijavljene programe športa organizirano redno športno vadbo najmanj 36 tednov v letu,
razen v primeru, ko kandidirajo za sredstva za izvedbo
enkratne akcije ali pa je s Pravilnikom o sofinanciranju
izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 6/2010,
13/2011, 1/2013 in 15/2013 v nadaljevanju: pravilnik),
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za specifični program oziroma športno panogo drugače
določeno;
– da izpolnjujejo druge pogoje, določene s pravilnikom in javnim razpisom;
– imajo poravnane vse obveznosti do MOV.
4. Merila za vrednotenje športnih programov
Športni programi bodo izbrani in sofinancirani na
podlagi pogojev in meril za vrednotenje, ki so določena
v pravilniku in v tem razpisu.
4. 1. Za razdelitev sredstev pod točko 2. 1. in 2. 2.
se upoštevajo pogoji in merila za vrednotenje, ki so določena v pravilniku, razen za zadnjo alinejo točke 2. 2.,
kjer se upoštevajo naslednja merila:
Vrtci na smučeh – tečaji smučanja za predšolske
otroke
Za program »Vrtci na smučeh « se lahko sofinancira
strokovni kader za izvedbo 2-urnega tečaja smučanja za
otroke v vrtcu na skupino, v kateri je največ 6 in najmanj 3
otroci. Občinski program »Vrtci na smučeh« se izvaja po
terminskem programu dogovorjenem med pristojnim uradom MOV, vodstvom Vrtca Velenje in izbranim izvajalcem.
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– izvajalec oziroma njegov partner podizvajalec
mora imeti v svojih aktih opredeljeno izvajanje športno
tekmovalne dejavnosti in mora biti včlanjen v nacionalno
panožno športno zvezo s področja smučanja;
– za vodenje programa mora izvajalec oziroma njegov podizvajalec zagotoviti strokovni kader, ki mora
imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali ustrezno
usposobljenost za opravljanje strokovno-organizacijskega dela v športu;
– za izpeljavo-izvedbo programa mora izvajalec oziroma njegov podizvajalec zagotoviti ustrezen strokovni
kader z ustrezno licenco za poučevanje smučanja.
Merila za sofinanciranje programa Vrtci na smučeh
so:
Merilo
Št. točk
Cena programa na udeleženca
0–40
Reference s področja učenja smučanja
0–20
za otroke in mladino
Reference s področja organizacije
0–20
in izvedbe zahtevnejših športnih programov
Zadostno število stalnega in usposobljenega 0–20
strokovnega kadra z ustrezno licenco
Za izvedbo programa se izbere vloga izvajalca, ki
zbere največje število točk.
Naučimo se smučati – tečaji smučanja za učence
šoloobveznih otrok
Za program »Naučimo se smučati« se lahko sofinancira strokovni kader, smučarske karte in prevozni
stroški za izvedbo 10-urnega tečaja smučanja v 5. razredu na skupino, v kateri je največ 8 in najmanj 5 otrok.
Občinski tečaji smučanja se izvajajo po terminskem
programu dogovorjenem med pristojnim uradom MOV,
vodstvi šol in izbranim izvajalcem.
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– izvajalec oziroma njegov partner podizvajalec
mora imeti v svojih aktih opredeljeno izvajanje športno
tekmovalne dejavnosti in mora biti včlanjen v nacionalno
panožno športno zvezo s področja smučanja;
– za vodenje programa mora izvajalec oziroma njegov podizvajalec zagotoviti strokovni kader, ki mora
imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali ustrezno
usposobljenost za opravljanje strokovno-organizacijskega dela v športu;
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– za izpeljavo-izvedbo programa mora izvajalec zagotoviti ustrezen strokovni kader z ustrezno licenco za
poučevanje smučanja.
Merila za sofinanciranje programa Naučimo se
smučati so:
Merilo
Št. točk
Cena programa na udeleženca
0–40
Reference s področja učenja smučanja
0–20
za otroke in mladino
Reference s področja organizacije
0–20
in izvedbe zahtevnejših športnih programov
Zadostno število stalnega in usposobljenega 0–20
strokovnega kadra z ustrezno licenco
Za izvedbo programa se izbere vloga izvajalca, ki
zbere največje število točk.
4. 2. Za razdelitev sredstev pod točko 2. 3. se
upoštevajo prijavljeni podatki iz točke 2. 1. Razmerje predvidenih sredstev sofinanciranja iz točke 5. 3. je
za kolektivne športe 85 % in za individualne športe 15 %.
4. 3. Merila za vrednotenje programov pod točko
2. 3. so naslednja:
4. 3. 1. Individualni športi: sredstva za individualne
športe se razdelijo 93 % na olimpijske športe in 7 % za
neolimpijske športe. Upoštevajo se merila iz 55., 58. in
61. člena pravilnika.
4. 3. 2. Kolektivni športi:
4. 3. 2. 1. Članstvo: 0–50 = 1 točka, 51–100 = 2 točki,
101–130 = 3 točke, 131–150 = 6 točk, 151–200 = 20 točk,
201–300 = 50 točk, več kot 300 = 100 točk.
4. 3. 2. 2. Rezultati o uvrstitvi ekipe v sezoni
2014/2015 oziroma v letu 2015: nastop v 1. članski
državni ligi = 5 točk, osvojitev prvega mesta v ligaškem
sistemu tekmovanja oziroma naslov pokalnega prvaka
v večstopenjskem sistemu tekmovanj = 30 točk, udeležba članske ekipe v evropskem pokalnem tekmovanju – pokal državnih prvakov, pokal pokalnih prvakov,
pokal evropske zveze oziroma evropska liga prvakov
= 100 točk.
4. 3. 2. 3. Število kategoriziranih športnikov mednarodnega in svetovnega razreda: 0–3 = 15 točk, 4–10 =
30 točk, 11–20 = 60 točk, nad 20 = 120 točk.
4. 3. 2. 4. Število članskih ekip v ligaškem sistemu
tekmovanj: do 15 = 1 točka, 16–30 = 25 točk, nad 30 =
50 točk.
4. 3. 2. 5. Število klubov v panožni športni zvezi
v članski kategoriji: 0–20 = 1 točka, 21–40 = 2 točki,
41–60 = 5 točk, 61–100 = 10 točk, 101–200 = 15 točk,
nad 201 = 20 točk.
Število članskih klubov v nacionalni panožni zvezi
in število članskih klubov v ligaških sistemih tekmovanj –
ločeno moški/ženske, se dokaže s potrdilom nacionalne
panožne zveze (obvezna priloga obrazca 2).
5. Okvirna višina razpoložljivih sredstev in rok za
porabo sredstev
5. 1. Okvirna višina razpisanih sredstev za vsebine,
razvojne in strokovne naloge pod zaporedno točko 2.1.
za leto 2016 znaša 291.000,00 EUR.
5. 2. Okvirna višina razpisanih sredstev za vsebine,
razvojne in strokovne naloge pod zaporedno točko 2.2.
za leto 2016 znaša 80.500,00 EUR.
5. 3. Okvirna višina sofinanciranja nadpovprečnih
športnih dosežkov pod zaporedno točko 2.3. znaša
300.000,00 EUR oziroma je v višini likvidnostnih možnosti, opredeljenih z veljavnim proračunom Mestne
občine Velenje za leto 2016.
Mestna občina Velenje bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju na tem javnem razpisu iz-
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branih programov za čas od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.
Pogodbeno dodeljena sredstva za izvajanje programov
po pogodbah iz predhodnega odstavka morajo biti porabljena v letu 2016.
6. Rok za prijavo na javni razpis in način prijave
Prijavo na javni razpis za dodelitev sredstev morajo prijavitelji oddati osebno v zaprti ovojnici v vložišču
na naslovu: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje najkasneje do 3. 2. 2016 do 17. ure ali oddati
po pošti, kot priporočeno pošiljko do 3. 2. 2016. Naslov
na ovojnici mora biti: Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje, s pripisom »Javni razpis 2016 – Šport
(ne odpiraj)«.
Na sprednji levi zgornji strani ovojnice mora biti naveden popoln naziv in naslov prijavitelja.
Prepozno oddane ali nepravilno naslovljene oziroma nepravilno označene prijave ter prijave, ki ne bodo
oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, ali pa ne bodo izpolnjevale osnovnih razpisnih pogojev, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena izključno
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Kolikor prijavitelj prijavlja več športnih programov mora:
– vsak program prijaviti na ločenem obrazcu,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev vložiti v enem
izvodu (na enem obrazcu) za vse prijavljene programe.
Prijava mora vsebovati vse podatke in dokazila,
ki so zahtevana v razpisnih obrazcih oziroma razpisni
dokumentaciji.
7. Odpiranje in obravnava prijav, sprejemanje odločitev
Javno odpiranje prijav, ki ga bo izvedla Komisija za
šport (v nadaljevanju: komisija) bo izvedeno 4. 2. 2016 ob
13. uri, v sejni sobi Urada za družbene dejavnosti, 4. nadstropje Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Komisija bo odprla samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki so jih vložile
upravičene osebe in ki vsebujejo prijave na javni razpis,
in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile dostavljene.
Na odpiranju bo komisija ugotavljala pravočasnost in
popolnost prijav.
Prijavitelji, ki bodo v razpisnem roku predložili nepopolne prijave, bodo v roku 8 dni od odpiranja prijav
pisno pozvani k njihovi dopolnitvi. Prijave morajo biti
dopolnjene najkasneje v roku 8 dni od dneva prejema
pisnega poziva za dopolnitev prijave. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku,
bodo zavržene.
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih
prijav ter pripravila predlog izbora izvajalcev in delitve
razpoložljivih proračunskih sredstev za izvajanje letnega
programa športa ter ga predložila v odločitev županu
MOV oziroma osebi, ki bo od njega pooblaščena za
sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Župan MOV ali od župana pooblaščena oseba bo
izdal(a) sklepe o izboru izvajalcev in višini sredstev, s katerimi bodo programi sofinancirani iz proračuna MOV
za leto 2016 ter izvajalce pozval(a) k podpisu pogodbe.
Zoper sklep o izboru bo možna pritožba v roku
8 dni od prejema sklepa o izboru. O pritožbi bo odločil
župan MOV.
Če se izvajalec v roku osem dni od prejema sklepa
nanj ne pritoži ali pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski upravi, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev
sredstev.
8. Dvig razpisne dokumentacije in pridobivanje informacij o javnem razpisu
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na
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spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si (razpisi) ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo
vsak delovni dan, na naslovu: Mestna občina Velenje
– Sprejemna pisarna (kletni prostori, soba št. 11), Titov
trg 1, Velenje.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo
zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti Mestne
občine Velenje vsak delovni dan, po tel. 03/896-16-77,
pri Simoni Pogorelčnik oziroma na elektronskem naslovu: simona.pogorelcnik@velenje.si.
Mestna občina Velenje
Ob-1018/16
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami), Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 s spremembami), 11. člena Odloka o sofinanciranju kulturnih
projektov na področju nepremične kulturne dediščine
v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 24/14),
Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto
2016 (Uradni list RS, št. 105/15) Mestna občina Nova
Gorica objavlja
javni razpis
o sofinanciranju kulturnih projektov na področju
nepremične kulturne dediščine
v Mestni občini Nova Gorica v letu 2016
1. Izvajalec javnega razpisa: Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
2. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je zagotavljanje javnega interesa občine na področju nepremične kulturne dediščine s spodbujanjem
sofinanciranja projektov obnove in prezentacije kulturnih
spomenikov. Po Zakonu o varstvu kulturne dediščine je
varstvo nepremične kulturne dediščine v javno korist.
3. Cilji javnega razpisa
Cilji javnega razpisa so:
– varstvo kulturne dediščine ter razvijanje zavesti
o njenih vrednotah,
– izboljšanje dostopnosti do kulturne dediščine in
njenega komunikacijskega potenciala,
– povečanje možnosti za trajnostni razvoj.
4. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica in sicer sofinanciranje izvedbe
gradbeno-obrtniških posegov in investicijsko-vzdrževalnih del za ohranjanje kulturno varstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomenikov na kulturnih spomenikih
iz prvega odstavka 6. člena Odloka o sofinanciranju
kulturnih projektov na področju nepremične kulturne
dediščine v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju:
odlok).
5. Višina sredstev in število vlog
Višina razpisanih sredstev, ki so na razpolago za
izvedbo javnega razpisa je 36.000,00 EUR. Sredstva so
zagotovljena v proračunu občine za leto 2016.
Število vlog (projektov), ki jih predlaga posamezen predlagatelj, je omejeno; predlagatelj lahko na razpis predloži največ eno vlogo.
6. Obdobje v katerem mora biti projekt realiziran:
projekt mora biti realiziran v proračunskem letu 2016 in
sicer najkasneje do 30. 11. 2016. Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih projektov, ki bodo dejansko izvedeni.
7. Upravičeni stroški
7.1. Mestna občina bo sofinancirala samo upravičene stroške prijaviteljev. Upravičeni stroški so stroški

gradbeno-obrtniških posegov in investicijsko-vzdrževalnih del za ohranjanje kulturno varstvenih lastnosti
na kulturnih spomenikih, skladnih s kulturnovarstvenimi
pogoji, in so potrjeni s strani Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica (v
nadaljevanju ZVKDS, OE Nova Gorica).
Upravičeni stroški za sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov in investicijsko-vzdrževalnih
del za ohranjanje kulturno varstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomenikov so:
– stroški sanacije temeljev,
– stroški sanacije sten (zidovi),
– stroški sanacije stropov,
– stroški sanacije stopnišč,
– stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh –
kritin,
– stroški sanacije notranjih in zunanjih ometov (fasade),
– stroški sanacije stavbnega pohištva (okna, vrata),
– stroški sanacije stavbno-kleparskih elementov,
– stroški sanacije tlakov,
– drugi stroški, ki pripomorejo oziroma omogočajo
ohranjanje kulturno varstvenih lastnosti spomenika.
7.2. Stroški tistih del, ki neposredno ne pripomorejo k ohranjanju kulturno varstvenih lastnosti spomenika
(npr.: elektro in vodo instalacijska dela, notranja oprema,
ogrevalni sistemi, gradbeni nadzor ipd.), niso predmet
sofinanciranja občine.
7.3. Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih projektov, ki bodo dejansko izvedeni. Stroški so upravičeni le,
če so nastali v letu 2016. Vsa dela morajo biti zaključena
do 30. 11. 2016.
7.4. Podlaga za izplačilo odobrenih sredstev po tem
javnem razpisu je odobren zahtevek za izplačilo. Zahtevek za izplačilo vključno z vsemi pripadajočimi prilogami
mora prispeti na občino najkasneje v roku petnajst dni
od nastanka zadnjega upravičenega stroška v okviru
prijavljenega projekta oziroma najkasneje do vključno
30. 11. 2016. Stroški, ki bodo nastali po 30. 11. 2016, se
ne morejo uveljavljati.
Mestna občina Nova Gorica si pridržuje pravico:
– da se lahko prekine sofinanciranje, če bodo sredstva proračuna, namenjena sofinanciranju kulturnih
projektov na področju nepremične kulturne dediščine
v času veljavnosti pogodbe o sofinanciranju projekta
manjša do takšne mere, da izpolnitev pogodbe za financiranje javnega kulturnega projekta ni več mogoča,
– da odstopi od pogodbe, če predlagatelj prekorači
rok za dokončanje projekta.
7.5. Občina bo kot dokazilo upravičenosti stroškov
upoštevala izključno naslednja dokazila:
– kopije računov s priloženimi bančnimi izpisi nakazil,
– kopije plačanih virmanov oziroma položnic,
ne bo pa upoštevala listin o kompenzaciji in podobnih posrednih oblik, ki ne zajemajo neposrednega plačila
pogodbenih del.
7.6. Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki
so bili že povrnjeni iz kateregakoli drugega vira ni dovoljeno. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja bo
občina prekinila izplačevanje sredstev in odstopila od
pogodbe ter zahtevala vračilo v višini vseh izplačanih
sredstev vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila.
8. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
8.1. Enota kulturne dediščine, na kateri bodo izvedeni posegi, mora biti razglašena za kulturni spomenik
z aktom o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega
pomena na območju Mestne občine Nova Gorica. Pred-
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met sofinanciranja so izključno tiste lastnosti kulturnega
spomenika, ki so bile podlaga za razglasitev kulturnega
spomenika.
8.2. Na razpis se lahko prijavijo lastniki ali solastniki
spomenikov s področja nepremične kulturne dediščine
na območju občine.
Predlagatelj – upravičenec do sredstev razpisa –
je lahko le lastnik ali solastnik kulturnega spomenika
z ustreznimi dokazili.
Dokazila:
a) Izjava o lastništvu: lastnik se izjavi o lastništvu
in s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov. Če
sprememba lastništva še ni vpisana v zemljiško knjigo,
mora lastnik predložiti upravno overjeno kopijo pravnega
posla (kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, oziroma druga listina, ipd.).
b) Soglasje solastnikov: (samo v primeru, če je več
solastnikov objekta). V primeru solastništva je obvezna
priloga pisno soglasje vseh solastnikov.
8.3. Predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 50 % upravičenih stroškov predlaganih posegov.
8.4. Višina zaprošenih sredstev sofinanciranja posameznega projekta ne sme biti višja od 50 % celotne
vrednosti upravičenih stroškov za izvedbo projekta in ne
višja od tretjine vseh razpisanih sredstev.
8.5. Prijavljeni projekt mora imeti zaprto finančno konstrukcijo, kar pomeni, da mora imeti predlagatelj v celoti zagotovljena sredstva za izvedbo projekta,
upoštevaje tudi pričakovana sredstva z naslova tega
razpisa, ki so omejena z vrednostjo iz prejšnje točke.
Če kateri od drugih virov, ki jih predlagatelj v finančni
konstrukciji predvideva, dejansko ne bo pridobljen, oziroma ne bo pridobljen v planirani višini, jih mora zagotoviti predlagatelj iz lastnih virov.
8.6. Projekt se mora zaključiti najpozneje do 30. 11.
2016, ne glede nato, da celotna investicija traja več let.
Do tega datuma mora biti projekt fizično končan, kar
pomeni zaključek vseh del in tudi dostavljena vsa zahtevana dokumentacija, potrebna za nakazilo odobrenih
sredstev.
8.7. Predlagatelj mora za predlagane posege na
kulturnem spomeniku pridobiti kulturnovarstvene pogoje
in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica,
v nadaljevanju: ZVKDS, OE Nova Gorica.
Dokazilo: kopija kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja.
8.8. Predlagatelj mora za predlagane posege na
kulturnem spomeniku pridobiti potrjen konservatorski
načrt, če tako določajo kulturno varstveni pogoji.
Dokazilo: kopija potrjenega konservatorskega načrta.
8.9. Predlagatelj mora za predlagane posege na
kulturnem spomeniku pridobiti veljavno gradbeno dovoljenje, če je to potrebno po Zakonu o graditvi objektov.
Dokazilo: kopija veljavnega gradbenega dovoljenja.
Če gradbeno dovoljenje ni potrebno poda predlagatelj
izjavo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da
gradbeno dovoljenje ni potrebno.
8.10. Predlagatelj mora prikazati dejansko stanje
kulturnega spomenika s pomočjo fotografske dokumentacije, iz katere je razvidno fizično stanje varovanih
elementov spomenika, ki bodo predmet sofinanciranja
(posnetki ne smejo biti starejši od dveh mesecev).
Dokazilo: fotografska dokumentacija – zaželena je
v tiskani obliki.
8.11. Predlagatelj mora priložiti mnenje strokovnjaka gradbene stroke, ki vsebuje opis in obseg poškodb
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ter njihovo razvrstitev glede na Kriterij št. 1 iz 10. člena
odloka.
Dokazilo: Opis ogroženosti kulturnega spomenika.
8.12. Predlagatelj mora priložiti podpisano Izjavo
– splošno.
8.13. Predlagatelj mora za predlagane posege na
kulturnem spomeniku priložiti grafične priloge, izdelane
v obliki popisa del ali projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja (PGD) po Zakonu o graditvi objektov.
Dokazilo: grafične priloge, izdelane v obliki popisa
del ali projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
(PGD) po Zakonu o graditvi objektov (priloge niso obvezne za zamenjavo kritine).
8.14. Predlagatelj mora objektivno ovrednotiti obseg upravičenih stroškov projekta. Za predlagane posege na kulturnem spomeniku mora pridobiti popis del
in predračun, ki ga podpiše oziroma s katerim soglaša
odgovorni konservator.
Dokazilo: kopija popisa del in predračun, ki ga podpiše oziroma s katerim soglaša odgovorni konservator.
8.15. Predlagatelj v primeru, da kulturnemu spomeniku zaradi poškodb in nevarnosti uničenja in porušitve
grozi izguba varovanih vrednot, pridobi statično poročilo,
potrjeno od strokovnega izvedenca gradbene stroke,
registriranega pri ustrezni zbornici, ki ni sodeloval pri
izdelavi investicijsko-tehnične dokumentacije, ali od sodnega izvedenca za področje gradbeništva.
Dokazilo: statično poročilo.
9. Postopek in način izbora prejemnikov
Odpirajo se samo vloge, ki bodo dostavljene v roku
iz 12. točke tega razpisa in ki bodo imele pravilno označene ovojnice. Vloge odpira komisija za odpiranje vlog.
Vse pravočasne, popolne vloge ter vloge, ki je vložila
upravičena oseba, bodo ocenjene s strani strokovne
komisije. Za popolno vlogo se šteje vloga, ki vsebuje vse
priloge in obrazce, navedene v IV. poglavju Razpisne
dokumentacije za Javni razpis o sofinanciranju kulturnih
projektov na področju nepremične kulturne dediščine
v Mestni občini Nova Gorica v letu 2016; obrazci morajo
biti izpolnjeni v skladu z določili tega javnega razpisa,
razpisne dokumentacije in navodili, ki so navedena na
obrazcih. Za popolno vloge se šteje tudi vloga, ki jo je
stranka v celoti dopolnila v petih dneh od prejema poziva
k dopolnitvi.
10. Kriteriji
10.1. Vloge se bodo ocenjevale po naslednjih kriterijih:
Kriterij št. 1: ogroženost spomenika zaradi človekovih ali drugih zunanjih vplivov:
– kulturni spomenik ima manjše poškodbe, ki ne
ogrožajo varovanih lastnosti spomenika (1 točka);
– kulturni spomenik ima poškodbe, ki ogrožajo posamezne varovane lastnosti spomenika (5 točk);
– kulturnemu spomeniku zaradi poškodb in nevarnosti uničenja in porušitve grozi izguba varovanih lastnosti, kar mora biti potrjeno od strokovnega izvedenca,
registriranega pri ustrezni zbornici, ki ni sodeloval pri
izdelavi investicijsko-tehnične dokumentacije, ali od sodnega izvedenca (10 točk).
Kriterij št. 2: zagotovljena lastna finančna sredstva predlagatelja projekta:
– predlagatelj ima zagotovljena finančna sredstva
v višini 50 do 60 % (0 točk);
– predlagatelj ima zagotovljena finančna sredstva
v višini nad 61 % do 70 % (2 točki);
– predlagatelj ima zagotovljena lastna sredstva v višini nad 71 % (4 točke).
Strokovna komisija oceni vloge na podlagi kriterija
št.1, pristojni organ pa na podlagi kriterija št. 2.
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V primeru, da pri ocenjevanju dva ali več projektov
dosežejo enako število točk in to vpliva na sofinanciranje
glede na obseg razpoložljivih sredstev, komisija določi
prioriteto, pred sprejemom odločitve o prioriteti sofinanciranja pa zaprosi za mnenje Zavod za varstvo kulturne
dediščine, Območna enota Nova Gorica.
10.2. Najvišje število točk, ki jih je možno doseči,
je 14.
V okviru sredstev, ki so na razpolago se financira
tiste projekte, ki dosežejo višje število točk in sicer po vrstnem redu glede na višino razpisanih sredstev, ki v celoti zadostujejo za kritje upravičenih stroškov projekta.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz tega odloka in določb javnega razpisa, rezultatov izbora projektov, višine
upravičenih sredstev ter višine razpoložljivih sredstev.
Višina dodeljenih sredstev ne more biti višja od 50 %
upravičenih stroškov za izvedbo in tudi ne more presegati tretjine vseh razpisanih sredstev.
10.3. Če strokovna komisija ugotovi nepravilnosti, ki
bi povzročile odprto finančno konstrukcijo, se vloga kot
neustrezna zavrne.
10.4. Financira se tolikšno število projektov kolikor
je razpoložljivih finančnih sredstev.
11. Omejitve sodelovanja
Do sredstev iz tega javnega razpisa niso upravičeni
prijavitelji, ki imajo omejitve poslovanja na podlagi posebnega zakona.
12. Način prijave, pošiljanja, vsebina vlog, odpiranje
vlog in izbor prejemnikov sredstev
12.1. Vloga mora biti izpolnjena na razpisnih obrazcih iz razpisne dokumentacije ter mora vsebovati vse
zahtevane podatke, priloge oziroma dokazila, ki so določeni v tem razpisu. Rok za prijavo na razpis je do 9. 2.
2016 do 10. ure.
12.2. Obravnavane bodo samo pravočasne in popolne vloge, oddane na obrazcih razpisne dokumentacije. Za pravočasno se šteje vloge, ki do izteka roka,
to je do 9. 2. 2016 do 10. ure, prispe na naslov naročnika (žig na priporočeni pošiljki ni merilo) oziroma je
do 10. ure vložena v glavni pisarni občine. Prijavitelj
lahko dopolnjuje oziroma spreminja vlogo do izteka
roka za prijavo.
12.3. Vlogo z vso potrebno dokumentacijo se pošlje
v zaprti kuverti kot priporočeno pošiljko na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, ali se odda osebno v glavni pisarni Mestna
občina Nova Gorica (I. nadstropje/soba 36) z navedbo
na naslovni strani ovojnice »Javni razpis za izbor projektov – nepremičnina kulturna dediščina 2016 – ne
odpiraj«, v primeru dopolnitve, se doda beseda »Dopolnitev«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti obvezno
navedeno ime (naziv) in polni naslov (sedež) prijavitelja
in njegov naslov.
12.4. Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma dne
10. 2. 2016 v prostorih Mestne občine Nova Gorica.
Odpiranje vlog je javno.
12.5. V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge, bo
prijavitelj pozvan k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge,
ki jih prijavitelji v roku petih dni ne bodo dopolnili, bodo
s sklepom zavržene. Občina lahko kadarkoli zahteva od
prijavitelja pojasnilo navedb v vlogi in predložitev dokazil, ki potrjujejo navedbe v vlogi. Kolikor prijavitelj tega
ne stori v določenem roku, bo občina odločila na podlagi
podatkov, ki jih ima na razpolago.
13. Obveščanje o izboru: o izboru in dodelitvi sredstev odloči pristojni organ z odločbo. Prijavitelji bodo
o izidu njihove vloge obveščeni z odločbo najkasneje
v roku šestdeset dni od datuma odpiranja vlog.
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14. Razpisna dokumentacija in dodatne informacij
o razpisu
14.1. Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka na voljo na spletni strani
Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si
pod rubriko »Javni razpisi«. Vlagatelji jo lahko v razpisnem roku dvignejo tudi osebno na Mestni občini Nova
Gorica, na Oddelku za družbene dejavnosti, soba 27/III,
med uradnimi urami, in sicer od ponedeljka do petka.
14.2. Za prepozno vlogo se šteje vloga, ki ni prispela (osebno ali priporočeno po pošti) na Mestno občino
Nova Gorica do navedenega roka. Nepravilno označene
ovojnice in vloge, ki ne bodo prispele v roku, bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
14.3. Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko pokličete na tel. 05/33-50-165 (Majda Petejan) ali
05/33-50-161, Oddelek za družbene dejavnosti Mestne
občine Nova Gorica.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 430-00001/2016-1
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Občina Moravske Toplice na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma
društvom v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS,
št. 39/06) in določil Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2016 (Uradni list RS, št. 19/15)
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na področju turizma
društvom in zvezam turističnih društev v letu 2016
1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih
programov na področju turizma društvom v Občini Moravske Toplice in zvezam turističnih društev za leto 2016,
z naslednjimi vsebinami:
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine
in druge dediščine kraja,
– akcije na področju urejanju okolja,
– organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah,
– izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva.
2. Pogoji za sodelovanje oziroma prijavo na javni
razpis: za sofinanciranje programov morajo društva izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirana po Zakonu o društvih,
– da imajo sedež v Občini Moravske Toplice in da
delujejo na območju Občine Moravske Toplice,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in uvedeno
članarino,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma.
Po tem javnem razpisu se zagotavljajo tudi sredstva za delovanje zveze turističnih društev, ki povezuje
in usklajuje programe dela turističnih društev z območja
Občine Moravske Toplice ter izvaja projekte s področja
turizma Občine Moravske Toplice, v okviru skupne promocije širšega turističnega območja ali pokrajine, s sedežem zveze izven območja Občine Moravske Toplice,
če na območju Občine Moravske Toplice za to področje
ni registrirane zveze.
3. Višina razpoložljivih sredstev razpisa:
7.200,00 EUR.
4. Merila in kriteriji za sofinanciranje programov na
področju turizma: programi se ocenijo v skladu z merili
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in kriteriji, ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk
ovrednotenih programov.
Pri izboru za sofinanciranje programov na področju
turizma društvom in zvezi, komisija upošteva naslednja
merila in kriterije:
1. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma
a) organizacija delavnic ali
izobraževalnih predavanj za občane – za
vsako delavnico ali sklop predavanj
200 točk
b) organizacija drugih aktivnosti za občane
– za vsako aktivnost
100 točk
c) udeležba na seminarju ali delavnici
drugih izvajalcev – za vsakega udeleženca
50 točk
d) organizacija projektov s področja
pospeševanja turizma – za vsak projekt
200 točk
2. akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine
in druge dediščine kraja oziroma območja
a) organizacija projektov s področja ohranjanja dediščine kraja oziroma območja –
za vsak projekt
b) sodelovanje pri drugih projektih ohranjanja dediščine kraja oziroma območja – za
vsak projekt
3. akcije na področju urejanju okolja

200 točk
100 točk

a) izvedba čistilnih akcij v kraju – za
vsakega udeleženca (največje možno
število je 100 točk)
5 točk
b) olepšanje kraja z zasajanjem rož
100 točk
c) urejanje in vzdrževanje s turizmom
povezanih objektov v kraju – za vsak
objekt
100 točk
4. organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah
a) organizacija s turizmom povezane
prireditve – za vsako prireditev
200 točk
b) sodelovanje na s turizmom povezanih
prireditvah v občini – za vsako sodelovanje 100 točk
c) sodelovanje na s turizmom povezanih
prireditvah izven občine – za vsako
sodelovanje
100 točk
5. izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva
oziroma zveze
a) pavšal za programske in materialne
stroške na leto
200 točk
b) izdaja biltenov ali drugega informativnega in promocijskega materiala – za vsako
izdajo
400 točk
c) izvedba aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka – za vsako aktivnost
100 točk
5. Vsebina vloge: prijave morajo biti podane na prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite
ves čas razpisa v času uradnih ur v vložišču Občine
Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice
in na spletni strani, www.moravske-toplice.si.
6. Rok in način prijave: pisne prijave na originalnih obrazcih morate poslati najkasneje do 10. februarja
2016, na naslov Občina Moravske Toplice, Kranjčeva
3, 9226 Moravske Toplice v zaprtih ovojnicah s svojim
naslovom in s pripisom »Javni razpis Turizem 2016 – Ne
odpiraj«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če
je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti,
s priporočeno pošiljko ali 10. 2. 2016, oddana do 15. ure
v vložišču Občine Moravske Toplice.
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7. Obravnava vlog: pravočasno prispele in popolne
prijave bodo vrednotene na podlagi meril in kriterijev za
vrednotenje programov na področju turizma društvom
in zvezi društev, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine
Moravske Toplice. Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po končanem razpisu. Z izvajalci programov na področju turizma bo župan Občine Moravske
Toplice sklenil pogodbe o sofinanciranju.
8. Informacije in navodila
Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu
dobijo prijavitelji na Občini Moravske Toplice, Kranjčeva
3, 9226 Moravske Toplice.
Kontaktna
oseba:
Majda
Lipič
Prosič,
tel. 02/538-15-12, vsak delovni dan od 8. do 13. ure.
Občina Moravske Toplice
Št. 6100-0001/2016
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Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) ter sklepa
št. 6100-0001/2016 o izvedbi javnega razpisa, Mestna
občina Slovenj Gradec objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih projektov
na področju kulture v letu 2016
(v nadaljevanju: JR-MOSG-KP2016)
Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
1. Namen in cilji razpisa
Namen razpisa je finančno podpreti vse oblike
ustvarjanja, poustvarjanja in posredovanja raznovrstnih
javnih kulturnih projektov, ki ne sodijo v programe javne službe, bogatijo pa pestrost kulturnega dogajanja
v Mestni občini Slovenj Gradec in zagotavljajo kvalitetne kulturne dogodke ali vzpodbujajo izobraževalno in
raziskovalno dejavnost s področja kulture ter strokovni
razvoj kulture in so javno dostopni občinstvu.
Pomen in uporaba pojma kulturni projekt:
Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena
celota (gledališka predstava, koncert, razstava, izdano
literarno delo inp.) in bo v celoti izveden v letu 2016.
Splošni cilji javnega razpisa so:
Javni razpis je namenjen izvajanju in razvoju za mesto pomembnih kulturnih projektov, ki bogatijo pestrost
kulturnega dogajanja v občini na različnih področjih kulture in niso izključno komercialnega značaja.
2. Področje javnega razpisa
Sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov na področjih:
– glasbe,
– vizualnih dejavnosti,
– intermedijske in avdivizualne ustvarjalnosti,
– literature.
3. Višina razpoložljivih sredstev in sofinanciranja
Sredstva za sofinanciranje izbranih projektov bo
Mestna občina Slovenj Gradec zagotovila iz proračunskih sredstev za leto 2016. Razpoložljiva sredstva za
leto 2016 znašajo 15.000,00 EUR. Višina sredstev je določena s sprejetim Odlokom o proračunu Mestne občine
Slovenj Gradec za leto 2016 (Uradni list RS, št. 101/15).
Višina sofinanciranja: zaprošeni znesek sofinanciranja za posamezni projekt ne more presegati 70 %
celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta in ne
več kot 2.000,00 EUR. Višina sofinanciranja projekta bo
določena v znesku najvišje višine sofinanciranja, ki bo
določena tudi procentualno, glede na skupno vrednost
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realiziranega projekta, na podlagi priloženih dokazil o realizaciji upravičenih stroškov projekta, razvidnih iz začasnega
oziroma končnega poročila.
V primeru, da je prijavitelj projekta fizična oseba, pomeni višina odobrenega sofinanciranega zneska bruto
znesek, ki se pri izplačilu zmanjša za pripadajoči znesek
akontacije dohodnine.
4. Obdobje financiranja: sredstva tega razpisa so namenjena sofinanciranju izbranih projektov, za njihovo izvajanje v letu 2016, najkasneje do 31. 12. 2016.
5. Upravičene osebe: upravičeni prijavitelji, ki lahko
podajo vloge za ta razpis, so nejavni zavodi, ustanove,
društva in zveze društev, ki delujejo na razpisanih kulturnih področjih. Prijavitelji so lahko tudi druge pravne osebe
zasebnega prava ter posamezniki, ki delujejo na razpisanih
področjih.
6. Pogoji za sodelovanje na razpisu
6.1 Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
JR-MOSG-KP2016:
1. Prijavitelj iz prvega stavka 5. točke je registriran in
deluje na področju kulturno-umetniške dejavnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec. Kakovost dosedanjega izvajanja kulturnih dejavnosti oziroma referenc oceni
strokovna komisija.
2. Izvajalec nima neporavnanih obveznosti do Mestne občine Slovenj Gradec, pogodbene obveze v primeru predhodnih pogodb z Mestno občino Slovenj Gradec za
sofinanciranje kulturnih projektov pa je izpolnil.
3. Odgovorna oseba izvajalca ni kaznovana ali v postopku zaradi kršenja določb Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije – ZintPK (Uradni list RS, št. 69/2011UPB2), niti nima omejitve poslovanja na podlagi tega zakona.
4. Da za isti projekt na javni razpis poda vlogo le en
prijavitelj.
5. Da pri prijavi na javni razpis upoštevajo vsebine,
navedene v točki 2.
Vloge izvajalcev, ki ne izpolnjujejo zgornjih pogojev,
bodo izločene iz postopka ocenjevanja in zavržene.
6.2 Drugi pogoji in omejitve:
1. Izvajalec na ta razpis ne more prijavljati projekta ali
dela projekta, ki je sofinanciran iz drugih razpisov Mestne
občine Slovenj Gradec ali JSKD-ja, OI Slovenj Gradec.
2. Izvajalec projekta dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in formalnih podatkov o prijavljenem projektu z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na
spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, skladno
s predpisi o dostopnosti informacij javnega značaja in
o varstvu osebnih podatkov.
3. Projekt sledi ciljem iz točke 1 tega razpisa ter izpolnjuje eno od vsebinskih opredelitev iz točke 2 tega razpisa.
4. Projekt je celovit, strokovno utemeljen ter jasno in
razvidno vsebinsko koncipiran.
5. Projekt ima razviden časovni plan in načrtovane
učinke.
6. Projekt bo realiziran v letu 2016.
7. Projekt je izvedljiv – izvajalec ima potrebne prostore
in druga materialna sredstva, znanje in kadre za izvedbo
projekta.
8. Izvajalec mora v vlogi ločeno in razvidno navesti
vsebine projekta, ki jih izvaja izključno v lastni produkciji, vsebine, ki jih izvaja v koprodukciji z drugimi izvajalci
in vsebine, za katere nudi samo tehnično, prostorsko in
podobno pomoč, njihovi nosilci pa so drugi avtonomni
izvajalci.
9. Projekt ima razdelan in uravnotežen finančni načrt,
z izdelano natančno finančno konstrukcijo, iz katerega
so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo zastavljenega
projekta.
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10. Predlagatelj projekta lahko sodeluje na tem razpisu z enim projektom, lahko pa kot partner sodeluje tudi
v drugih projektih.
11. Prijavitelj bo, v primeru doseženega dogovora
o sofinanciranju, brezplačno izvedel ponovitev izbranega
projekta, na eni izmed javnih prireditev občine, pri čemer
bo slednja krila morebitne dodatne materialne stroške, ki
bi pri tem nastali, v obdobju do 31. 12. 2016.
Izvajalec dokumentira zahtevane pogoje z dokazili
v vlogi.
7. Upravičeni in neupravičeni stroški projekta
Upravičeni stroški projekta so stroški, nastali pri aktivnostih, ki so neposredno povezane s projektom, sprejetim
v sofinanciranje in so v skladu s predmetom in namenom
razpisa. Upravičeni stroški, ki jih sofinancira MOSG, morajo biti navedeni v razpisni prijavi predlagatelja. Upravičeni
stroški projekta so tisti, ki so:
– nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in so
vezani izključno na izvedbo projekta,
– opredeljeni v prijavi predlagatelja,
– skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
– dejansko nastali,
– prepoznavni in preverljivi,
– podprti z izvirnimi dokazili,
– niso in ne bodo istočasno financirani od drugih sofinancerjev projekta (prepoved dvojnega financiranja),
– upravičen strošek je lahko tudi potni strošek, pod
pogojem, da prijavitelj dokazuje, da so bili stroški nujno
potrebni za izvedbo programa in priloži dokazila.
Neupravičeni stroški projekta vedno predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec. Neupravičeni so naslednji stroški:
– stroški za nakup opreme (npr. nakup računalnikov,
pisarniške opreme itd.) ali investicije,
– investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov,
popravila itd.),
– amortizacija nepremičnin in opreme,
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja osnovne
dejavnosti prijavitelja (nematerialni stroški: električne energije, telefon, internet, komunalna itd.),
– drugi stroški, ki jih prijavitelj v prijavi na javni razpis
ne predvidi.
Če bo Mestna občina Slovenj Gradec ugotovila, da
je upravičenec prejel sredstva ali pa so mu bila odobrena
za isti namen tudi iz drugih javnih virov financiranja, se
lahko pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo
dolžan Mestni občini Slovenj Gradec povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva, s pripadajočimi obrestmi, od dneva
nakazila do dneva vračila sredstev.
8. Kriteriji ocenjevanja
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Slovenj Gradec bo pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb, ki izpolnjujejo z razpisom določene pogoje,
ocenila na podlagi ocenjevalnih kriterijev.
Merila za ocenjevanje in vrednotenje javnih kulturnih
programov in projektov
Merila za ocenjevanje in vrednotenje
A
B
C
D
E
F
G

inovativnost, ustvarjalnost
in kakovost projekta
predviden doseg projekta
finančna konstrukcija projekta
udeležba na občinskih, regijskih,
državnih ali mednarodnih prireditvah
aktualnost projekta za mesto
predviden način izvedbe projekta
partnerstva v projektu

Število
točk
do 40 točk
do 10 točk
do 20 točk
do 6 točk
do 10 točk
do 7 točk
do 7 točk
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Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni predlagatelj, je 100 točk.
Splošni in posebni razpisni kriteriji za posamezna
razpisna področja javnega razpisa JR–MOSG-KP2016
so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem
kriteriju navedeno najvišje možno število točk. Najvišje
možno število prejetih točk je 100. Sofinancirani bodo
tisti projekti, ki bodo v postopku ocenjevanja na podlagi kriterijev prejeli najmanj 70 točk. Višina odobrenih
sredstev za kulturni projekt je odvisna od skupne višine
prejetih točk za posamezen kulturni projekt in razpoložljivih sredstev.
9. Razpisni rok: razpis se prične 8. 1. 2016 in se
zaključi 9. 2. 2016.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, poleg besedila razpisa
obsega:
1. prijavni obrazec (obrazec 1),
2. vzorec pogodbe (obrazec 2),
3. izjavo o izpolnjevanju pogojev (obrazec 3),
4. obvezne priloge (obrazec 4),
5. obrazec za kuverto (obrazec št. 5),
6. merila in kriteriji za izbor (obrazec 6),
7. obrazec poročila (obrazec št. 7).
Izvajalec mora v vlogi na razpis predložiti naslednjo
dokumentacijo:
1. v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
(obrazec 1),
2. vzorec pogodbe, ki mora biti na vseh straneh
parafirana in ožigosana (kolikor ponudnik uporablja žig
v pravnem prometu), s čimer izvajalec izrecno potrjuje,
da se strinja z vsebino te pogodbe (obrazec 2),
3. izjavo o izpolnjevanju pogojev (obrazec 3),
4. ostale obvezne priloge (obrazec št. 4):
4.1 Potrdilo o statusu – izpis iz Ajpesa (brez
obrazca),
4.2 Dokazilo o prostorskih sposobnostih (lastništvo, najemna pogodba inp.) (brez obrazca),
5. obrazec za kuverto, ki ga prilepite na kuverto
(obrazec 5).
Izvajalec k vlogi ne potrebuje priložiti obrazcev številka 6 in 7.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani
naročnika (http://www.slovenjgradec.si): Javni razpisi in
objave. Natisnjeni obrazci, s spletne strani, veljajo kot
originalni obrazci. Izvajalci lahko dokumentacijo v razpisnem roku dvignejo tudi na sedežu Mestne občine
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec,
in sicer v glavni pisarni – vložišče, v času uradnih ur.
11. Oddaja in dostava vlog
Prijave morajo biti oddane priporočeno na pošti do
zaključka razpisnega roka, to je do 9. 2. 2016 na naslov
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec ali osebno na sedežu naročnika do 9. 2.
2016 do 15. ure.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za kuverto (obrazec
št. 5). Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in
podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj
lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem roku na enak način
kot velja za pošiljanje vloge.
Prijave, katere ne bodo podane na predpisanih
prijavnih obrazcih naročnika, katere ne bodo ustrezale
razpisnim pogojem in katere ne bodo oddane pravoča-
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sno, bodo izločene iz postopka nadaljnje obravnave. Za
prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočena
na pošto do vključno 9. 2. 2016, o čemer priča poštni žig,
oziroma ni bila oddana v vložišču Mestne občine Slovenj Gradec do dne 9. 2. 2016 do vključno 15. ure. Za
formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh
sestavin, kot jih zahteva besedilo razpisa in razpisna
dokumentacija po določbah točke 10.
Za vlogo neupravičene osebe se šteje vloga izvajalca, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, kot so navedeni
v točki 5.
12. Odpiranje vlog in obveščanje
Komisija za odpiranje vlog bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vloge:
– ki niso prispele pravočasno, oziroma niso bile
pravočasno vložene v vložišču občine,
– ki jih niso vložile upravičene osebe.
Strokovna komisija bo prijavitelje, katerih vloge
bodo formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku petih
(5) dni po prejetju poziva Mestne občine Slovenj Gradec, dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno
nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR-MOSG-KP2016.
Pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb
bodo predložene v obravnavo pristojnim strokovnim komisijam Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje vlog
bo potekalo na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec,
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, dne 10. 2. 2016,
v sejni sobi v 1. nadstropju, in se bo pričelo ob 10. uri.
Mestna občina Slovenj Gradec bo najkasneje
v roku dveh mesecev po zaključku odpiranja vlog obvestila izvajalce o predlogu strokovne komisije glede
izbire, višine sofinanciranja in odstotka sofinanciranja
prijavljenega projekta z odločbo. Prijavitelj bo sočasno
prejel tudi pogodbo, katero bo moral podpisano vrniti
na naslov Mestne občine Slovenj Gradec v roku 15 dni
od vročitve odločbe. V primeru, da prijavitelj pogodbe
ne bo vrnil v določenem roku, bo Mestna občina Slovenj Gradec smatrala, da od sofinanciranja projekta
z javnimi sredstvi Mestne občine Slovenj Gradec odstopa.
V primeru naknadno ugotovljenega neizpolnjevanja
pogojev (po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta ali sklenitvi pogodbe), lahko Mestna občina Slovenj
Gradec spremeni odločitev ter z izvajalcem projekta
ne sklene pogodbe oziroma od nje odstopi. Prav tako
lahko, v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, (npr. če projekt ni izveden) Mestna občina Slovenj
Gradec, razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že
izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev, z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva prejetja sredstev
do dneva vračila.
Dodatne informacije: pristojna oseba za dajanje
informacij in pojasnil v zvezi s tem razpisom je mag.
Natalija Knez, Referat za družbene dejavnosti in splošne
zadeve. Vprašanja je potrebno podajati v pisni obliki, po
pošti ali na e-naslov: info@slovenjgradec.si. Odgovori
na zastavljena vprašanja bodo v roku 3 dni od postavitve, objavljeni na spletni strani Mestne občine Slovenj
Gradec, zavihek »javni razpisi«. Vprašanja se lahko
postavijo do 2. 2. 2016.
Mestna občina Slovenj Gradec

11

Stran

12 /

Št.

1 / 8. 1. 2016

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Razpisi delovnih mest
Ob-1005/16
V skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91 in 8/96) in z 58. členom ZOFVI, Svet
zavoda Glasbene šole Ribnica, Kolodvorska ul. 10, 1310
Ribnica, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan kdor:
– izpolnjuje pogoje po 53. členu ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 –
ZPCP-2D in 47/15) ali
– izpolnjuje pogoje po 145. členu ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 –
ZPCP-2D in 47/15) ali
– izpolnjuje pogoje po 43. členu ZOFVI-A (Uradni
list RS, št. 64/01) ali
– izpolnjuje pogoje po 9. členu ZOFVI-H (Uradni list
RS, št. 58/09 in 65/09 – popr.),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Če bo
izbran in imenovan kandidat, ki ni zaposlen v Glasbeni
šoli Ribnica, bo pogodba o zaposlitvi sklenjena z imenovanim kandidatom za določen čas, to je za čas trajanja
mandata.
Predvideni začetek dela je 1. september 2016.
Prijave morajo vsebovati:
– overjene kopije dokazila o izobrazbi, pridobljenem
nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da ni v kazenskem postopku (s priloženo osebno izjavo, da pri
katerem koli drugem sodišču izven kraja stalnega prebivališča zoper njega ni uveden kazenski postopek za
kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo
za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih
izkušenj,
– program vodenja zavoda.
Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev, vključno z izpisom dejstev iz kazenske evidence in potrdila sodišča o tem, da zoper njih ne teče
kazenski postopek, pošljejo v zaprti ovojnici z oznako
»za razpis ravnatelja« in naslovijo na naslov Svet zavoda Glasbene šole Ribnica, Kolodvorska ul. 10, 1310
Ribnica, v roku 8 dni od dneva po dnevu objave tega
razpisa.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali.

Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda
Glasbene šole Ribnica
Ob-1017/16
Na podlagi 14. in 30. člena Statuta VDC Postojna
in Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07,
41/07 57/12) ter sklepa Sveta zavoda z dne 6. 5. 2015,
Svet Varstveno delovnega centra Postojna razpisuje
delovno mesto
direktorja/ice
Varstveno delovnega centra Postojna
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo direktorja zavoda, po določilih Statuta VDC Postojna in
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 23/07
– popr., 41/07 – popr, 122/07 – Odl.US: U-I-11/07-45,
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS) poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– končana visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba (VII. stopnja) skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj,
– ali višja strokovna izobrazba (VI. stopnja) skladno
z 69. členom Zakona o socialnem varstvu ter 20 let delovnih izkušenj od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva v skladu z Zakonom o socialnem varstvu,
– kandidat/ka mora imeti organizacijske in vodstvene sposobnosti, ki jih dokazuje z dosedanjimi delovnimi
izkušnjami,
– ob prijavi mora predložiti program razvoja VDC
Postojna,
– kandidat/ka mora imeti tudi opravljen program
za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa
Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje,
– skladno s 56. členom Zakona o socialnem varstvu
je lahko za direktorja/co imenovan/a tudi kandidat/ka, ki
nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga
opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja
nalog direktorja/ice, sicer mu/ji preneha mandat na podlagi zakona.
Izbrana kandidat/ka bo imenovana za mandatno
dobo petih let.
Z imenovanim /no direktorjem/ico se sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata.
Kandidati/ke morajo priporočeno podati vloge s priloženimi dokazili v pisni obliki, po pošti, na naslov: Svet
Varstveno delovnega centra Postojna, Pot k Pivki 2b,
6230 Postojna, s pripisom »Razpis za direktorja«.
Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa.
Svet VDC Postojna
Ob-1020/16
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečišče-
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no besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica
Slovenije na predlog notarke Eve Simone Tomšič iz
Ljubljane razpisuje
eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Evi Simoni Tomšič iz Ljubljane
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
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Druge objave
Ob-1004/16
V skladu s 24. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12) in 4. členom
Odloka o turistični taksi v Občini Kranjska Gora (UVG
št. 41/2004), Občina Kranjska Gora objavlja
javni poziv
za posredovanje podatkov, ki bodo osnova za
izračun pavšalnega zneska turistične takse
v Občini Kranjska Gora
I. Poziv novim zavezancem
Občina Kranjska Gora poziva nove zavezance iz
10. člena Odloka o turistični taksi v Občini Kranjska
Gora (lastnike počitniških hiš in stanovanj na območju
Občine Kranjska Gora) k oddaji podatkov. Novi zavezanci so dolžni podatke vpisati v priloženi obrazec in jih do
vključno 20. 1. 2016 poslati na naslov: Občina Kranjska
Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora.

II. Poziv zavezancem – spremembe kvadrature,
naslova in oprostitveni razlogi
Morebitne spremembe lastništva, kvadrature ali
stalnega bivališča oziroma oprostitvene razloge iz 7. člena odloka z obrazložitvijo, pošljite na naslov: Občina
Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora,
do vključno 20. 1. 2016.
Odlok o turistični taksi v Občini Kranjska Gora
ter predpisani obrazec za posredovanje podatkov sta
v elektronski obliki dostopna na spletni strani Občine
Kranjska Gora http://obcina.kranjska-gora.si.
Za kakršna koli pojasnila smo vam na voljo na
tel. 04/580-98-12 (kontaktna oseba: Vida Černe).
Občina Kranjska Gora

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-11/2006/34

Ob-1008/16

V register političnih strank se pri politični stranki
Slovenski demokratski stranki, s skrajšanim imenom
Slovenski demokrati, s kratico imena SDS in s sedežem v Ljubljani, Trstenjakova ulica 8 ter z matično številko: 5299446000, vpiše sprememba statuta stranke.
Št. 2153-2/2009/16

Ob-1016/16

Politična stranka Stranka enakih možnosti Slovenije, s skrajšanim imenom SEM Slovenije, s kratico
imena SEM-Si in s sedežem v Ljubljani, Dunajska
cesta 184 a ter z matično številko 4010086000, se izbriše iz registra političnih strank.
Št. 2153-14/2006/14

Ob-1021/16

V register političnih strank se pri politični stranki
Zvezi za primorsko-ZZP, s skrajšanim imenom Zveza za Primorsko, s kratico imena ZZP in s sedežem
v Novi Gorici, Erjavčeva ulica 4 ter z matično številko
5638143000, vpiše sprememba zastopnika stranke.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Bogdan Lulik,
roj. 5. 9. 1957, državljan Republike Slovenije, s stalnim
prebivališčem: Seča 76a, Seča.
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Evidence sindikatov
Št. 101-2/2015-2

Ob-3716/15

Sindikat carinikov Slovenije, Organizacija sindikata Carinskega urada Sežana, s sedežem v Sežani, Partizanska cesta 81, 6210 Sežana, se preimenuje v Sindikat carinikov Slovenije – Organizacija
sindikata Sežana, s sedežem v Sežani, Partizanska
cesta 81, 6210 Sežana.
Sindikat uporablja skrajšano ime SCS – Org. sindikata Sežana.
Sprememba naziva sindikata je vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 1/01, z dne 16. 12. 2015.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

Objave po Zakonu o medijih
Ob-1022/16
Ime medija: ČZD Kmečki glas, d.o.o., Vurnikova
ul. 2, Ljubljana.
Edini družbenik: Zadružna zveza Slovenije, z.o.o.,
Miklošičeva 4, Ljubljana.
Direktor: Peter Zadel.
Ob-1027/16
Ime medija: Televizija Medvode.
Izdajatelj: Kabelska televizija Medvode.
Lastnik: Kabelska televizija Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode – 100 %.
Imena članov sveta zavoda: Janez Strojan (predsednik sveta), Jože Šušteršič, Tomaž Oblak, Ciril Sušnik,
Vida Bališ, Brane Križaj, Zori Bartol, Dominik Omejc, Karel Vernik, Nataša Predalič, Janez Vidmar, Miloš Jenko.
Direktor zavoda: Iztok Pipan.
Odgovorna urednica: Silvana Knok.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.
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Objave gospodarskih družb
Ob-1009/16
Skladno s 75. členom Zakona o gospodarskih družbah-1 (ZGD-1), samostojna podjetnica Tjaša Belna s.p,
s sedežem Ulica Bojana Belne 5, 2212 Šentilj, matična
številka 311416300, 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.
Tjaša Belna s.p.
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Zavarovanja terjatev
SV 992/15

Ob-1006/16

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič opr. št. SV 992/15 z dne
30. 12. 2015 je mansardno stanovanje št. 6, v četrti etaži,
v neto tlorisni površini 72,05 m2, s pripadajočim kletnim
prostorom v 1. etaži, ki se nahaja v večstanovanjski
stavbi z naslovom Župančičeva ulica 18, 4000 Kranj,
stoječi na parc. št. 157/1, k.o. 2122 Huje, s št. dela stavbe
2122-675-6, na podlagi Prodajne pogodbe z dne 2. 12.
2015, v lasti Jane Strniša, roj. 25. 6. 1980, Župančičeva
ulica 18, 4000 Kranj, zastavljeno v korist SKB banka d.d.
Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, 1000 Ljub
ljana, MŠ: 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve
glavnice v višini 61.000,00 EUR, s pogodbeno enovito nominalno obrestno mero 3,00 % letno, z možnostjo
povišanja v skladu s kreditno pogodbo, z odplačilom
kredita v 240 mesečnih anuitetah, ki zapadejo v plačilo
vsakega 18. dne v mesecu, z začetkom odplačevanja
v naslednjem mesecu po prenosu kredita v odplačevanje,
vendar najkasneje v naslednjem mesecu po poteku roka
za porabo kredita, ki je do dne 18. 1. 2016, z zapadlostjo
glavnice v roku 240 mesecev od zadnjega črpanja kredita, vendar najkasneje do dne 18. 1. 2036, z vsemi ostalimi pripadki, nadomestili, zamudnimi obrestmi, obrestmi
po povišani obrestni meri ter morebitnimi stroški, ki bi jih
upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve ter z ostalimi pogoji, kot izhajajo iz predmetnega notarskega zapisa hipotekarne kreditne pogodbe za stanovanjski kredit
št. 283050-001 in sporazuma o zavarovanju denarne
terjatve s hipoteko, s pravico z enostransko izjavo razdreti kreditno pogodbo ter s pravico odstopiti od kreditne
pogodbe in zahtevati takojšnje vračilo celotnega dolga
z obrestmi in stroški vred.
SV 1500/2015

Ob-1007/16

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja opr. št.

SV 1500/2015 z dne 30. 12. 2015, je bilo 2-sobno stanovanje št. 5, ki se nahaja v 4. etaži – mansardi večstanovanjske stavbe z identifikacijsko številko 2122-674
in naslovom Župančičeva ulica 14, 4000 Kranj, last
zastaviteljev Seada Tihića in Begajete Tihić, oba Župančičeva ulica 14, 4000 Kranj, vsakega do polovice,
na podlagi Prodajne pogodbe z dne 31. 5. 1993, številka 362-010/91-04/1960, sklenjene med Občino Kranj
kot prodajalko ter Seadom Tihićem in Begajeto Tihić kot
kupcema, in Zemljiškoknjižnega dovolila Mestne občine
Kranj z dne 22. 12. 2015, zastavljeno v korist zastavne
upnice Poštne banke Slovenije, d.d. – bančna skupina
Nove Kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja
5, Maribor, matična številka 5620112000, za zavarovanje denarne terjatve v višini glavnice 24.500,00 EUR,
s pogodbeno obrestno mero 6-mesečni Euribor + 4.40 %
letno, z odplačilom v 180 mesečnih anuitetah, od katerih
zadnja zapade 31. 12. 2030.
SV 1252/2015

Ob-1024/16

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter iz Škofje Loke, opr.
št. SV 1252/2015 z dne 5. 1. 2016 je dvosobno stanovanje s kabinetom, št. 10), v skupni površini 65.30 m2,
v 2. nadstropju stanovanjskega objekta SB-35-vhod-B,
na naslovu Frankovo naselje 66, 4220 Škofja Loka, ki
po podatkih pogodbe stoji na parcelah št. 101/1, 101/2 in
101/3, vse k.o. 2029 – Stari Dvor, po katastrskih podatkih pa samo na parc. št. 101/2, k.o. 2029 Stari Dvor, pri
čemer ima stavba ident. št. 310, last kreditojemalcev –
zastaviteljev Jerneje Meterc in Dejana Meterca, vsakega
do ene polovice, na podlagi Prodajne pogodbe, ki sta jo
sklenila 19. 6. 2002 z Antonom Prosenom in Apolonijo
Prosen, zastavljeno v korist upnika BKS Bank AG, St.
Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1901095000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 265.000,00 € s pripadki.
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Objave sodišč

Izvršbe
Z 48/2015

Os-3537/15

Okrajno sodišče v Brežicah je v zadevi zavarovanja
upnice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek Novo
mesto, Vrhovčeva ulica 18, Novo mesto, zoper dolžnico Ireno Pavičić, Dolenje Skopice 3, Krška vas, zaradi
zavarovanja terjatve v znesku 25.541,28 EUR s pp,
po izvršitelju Marku Zorčič dne 27. 11. 2015 zarubilo
nepremičnino, to je ID znak 1300-529-38, poslovni prostor (frizerski salon) v pritličju večstanovanjske stavbe,
v velikosti 31,10 m2, v stavbi št. 529, k.o. 1300 Brežice,
na naslovu Maistrova ulica 6, Brežice, v lasti dolžnice
Irene Pavičić, Dolenje Skopice 3, Krška vas, do celote.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi
na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi
upnik zastavno pravico na nepremičnini z učinki tudi
proti tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na
tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 27. 11. 2015
In 414/2015

Os-3681/15

Izvršitelj Danijel Vombek, Aškerčeva 15, 3000 Celje, je dne 26. 11. 2015, s pričetkom ob 11. uri, v zadevi
In 414/2015 zoper dolžnika Eldina Ramić, Cankarjeva 8,
3000 Celje, za upnika SKB Leasing d.o.o., Ajdovščina
4, 1000 Ljubljana, v kraju Celje, Cankarjeva 9a pri dolžniku opravil rubež nepremičnine: samostoječa (vrstna)
garaža v k.o. 1077 Celje, št. stavbe 3021, št. dela stavbe
3, uporabna površina 120 m2, na naslovu Cankarjeva
ulica 9a, 3000 Celje.
Okrajno sodišče v Celju
dne 26. 11. 2015
VL 58121/2015

Os-3670/15

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 26350/2015 (sedaj
VL 58121/2015) z dne 13. 3. 2015, je bil dne 19. 8.
2015 opravljen v korist upnika: Zveza Kranj d.o.o.,
Cesta Staneta Žagarja 14, Kranj, proti dolžnici: Nirveta Kranjec, Jelendol 10, Tržič, zaradi izterjave
13.490,54 EUR s pripadki, rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št. 6,
v večstanovanjski stavbi št. 71 na naslovu Jelendol 10,
Tržič, v velikosti 43,70 m2, ki se sestoji iz sobe, kuhinje,
shrambe, WC in drvarnice, s skupnimi deli, napravami
in funkcionalnim zemljiščem.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 15. 12. 2015
VL 9428/2015

Os-3645/15

Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni zadevi upnika TERNIS, poslovne in finančne rešitve, d.o.o., Leta-

liška cesta 032, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Tugomir Volčič, proti dolžniku: I.B.K. Inženiring, ekologija
in procesna oprema d.o.o. Krško, Cesta 4. julija 060A,
Krško, zaradi izterjave 13.899,15 EUR s pp, na podlagi
sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani opr. št.
VL 9428/2015 z dne 26. 3. 2015, ki je postal pravnomočen dne 16. 4. 2015, zaradi izterjave 13.899,15 EUR
s pp, opravilo v korist upnika TERNIS, poslovne in finančne rešitve, d.o.o., Letališka cesta 032, Ljubljana,
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to
je stanovanja št. 9 s kletjo, v prvem nadstropju stavbe
z naslovom Cesta 4. julija 60a, Krško, v stavbi št. 589,
stoječi na par. št. 274/9, k.o. 1316 Stara vas, v skupni
izmeri 60,94 m2. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 10. 12. 2015

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
IV P 100/2015

Os-3505/15

Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici
Romani Čemažar, v pravdni zadevi tožeče stranke Natalije Mravlje, Cesta revolucije 4, Jesenice, ki jo zastopa
odvetniška pisarna Rauter iz Ljubljane, zoper toženo
stranko Armina Čamdžič, Valjavčeva ulica 7, Kranj, zaradi dodelitve mld. otroka, določitve preživnine in stikov
(pcto. 1.500,00 EUR), sklenilo, da se toženi stranki Arminu Čamdžiču, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP), postavi začasno zastopnico odvetnico
Marjeto Hudovernik, Cesta Staneta Žagarja 12, Kranj.
Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice
in dolžnosti zakonite zastopnice in bo imenovano toženo stranko zastopala od dneva postavitve in vse do
takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika
(83. člen ZPP).
Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 10. 2015
IV P 439/2015

Os-3522/15

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom,
IV P 439/2015 z dne 24. 11. 2015 toženi stranki Borislavu Vučenoviću, Mlaška cesta 59, Kranj, postavilo začasno zastopnico, odvetnico Marjeto Hudovernik, Cesta
Staneta Žagarja 12, Kranj, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l.
RS, št. 26/99, s spremembami in dopolnitvami).
Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko
v pravdnem postopku pred Okrožnim sodiščem v Kranju
v zadevi, IV P 439/2015 vse dotlej, dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 11. 2015
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Os-3530/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika
Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike
Slovenije, Dunajska cesta 021, Ljubljana, proti dolžniku
Damirju Zoronjić, Zaloška cesta 69, Ljubljana, zaradi izterjave nadomestila preživnine, sklenilo:
dolžniku Damirju Zoronjiću, se na podlagi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Andrej
Kirm, Poljanski nasip 8, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2015
VL 130866/2015

Os-3702/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice
Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa
Rosita Klimesch, Novi trg 8, Novo mesto, proti dolžniku
Alešu Belcl, Ljubljanska cesta 9, Kočevje, ki ga zastopa
zak. zast. Tanko Olga – odvetnica, Gorenjska cesta 14,
Ribnica, zaradi izterjave 867,40 EUR, sklenilo:
dolžniku Alešu Belcl, Ljubljanska cesta 9, Kočevje, se
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Olga Tanko, Gorenjska cesta 14, Ribnica.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2015
In 114/2015

Os-3589/15

Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni sodnici Dragici Kolenc, v izvršilni zadevi upnice Republike
Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa
Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Murski
Soboti, zoper dolžnika Denisa Sonnenschein, 21 Ebsworth
Road, Rose Bay NSW 2029, Avstralija, zaradi izterjave
7.485,12 EUR s pp, dne 4. 11. 2015 sklenilo:
dolžniku Denisu Sonnenschein, 21 Ebsworth Road,
Rose Bay NSW 2029, Avstralija, se v predmetni izvršilni
zadevi na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavlja začasni
zastopnik odvetnik Daniel Katalinič iz Murske Sobote, ki
bo dolžnika v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler
dolžnik ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 11. 2015

Oklici dedičem

Št.

Os-3524/15

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnem Zvonku Perliču, rojenemu

Stran

4. 10. 1941, državljanu Republike Slovenije, umrlem
19. 6. 2015, nazadnje stanujočem Novi trg 2, Celje.
Zapustnik oporoke ni napravil. Dediči I. dednega
reda, to je zapustnikova otroka Boštjan Perlič in Zvonka
Klavdija Belac ter zapustnikova žena Romana Marija
Perlič, so se dedovanju po zapustniku odpovedali. Sodišče s podatki o morebitnih dedičih II. in III. dednega
reda ne razpolaga.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo
priglasili, bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 11. 2015
III D 2809/2011

Os-1947/15

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je pod opr. št.
III D 2809/2011 v teku zapuščinski postopek po pok.
Dušanu Milanu Merhar, sin Draga, roj. 16. 9. 1939, umrl
26. 7. 2011, nazadnje stanujoč Kvedrova cesta 15, Ljub
ljana, državljan Republike Slovenije.
Zapustnik je napravil oporoko, vendar potrebuje sodišče za izvedbo zapuščinskega postopka tudi podatke
o zakonitih dedičih. Kot zakoniti dediči pridejo med drugim v poštev tudi Samo Dovgan, Donna Dovgan Hurley,
Natalie Dovgan, Seth Dovgan, Stacie Dovgan, Margie
Hubert in Philip Samo Mehle.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva navedene dediče in vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2015
III D 1931/2015

Os-3458/15

V zapuščinski zadevi po pokojni Lei Müller, rojeni
22. 9. 1928, umrli 19. 6. 2015, nazadnje stanujoči na
naslovu Slovenska cesta 51A, Ljubljana, je naslovno
sodišče odredilo izdajo oklica.
Zapustnica je napravila oporoko. Ob smrti je bila
samska in brez otrok.
Ker sodišče ne razpolaga s podatki, katere osebe
bi še prišle v poštev kot dediči iz drugega in tretjega dednega reda, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
(ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču
v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski,
na spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 11. 2015
I D 1848/2015

D 507/2015

1 / 8. 1. 2016 /

Os-3502/15

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Martinu Boštijančiču, umrlem dne
4. 6. 1897, takrat starim 78 let in 6 mesecev, nazadnje
stanujočim na naslovu Repče 8.
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Sodišče ne razpolaga s podatkom, kdo so dediči po
zgoraj navedenem, zato na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po pok. Boštijančič Martinu poziva, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2015
D 51/2015

Os-3657/15

Pri Okrajnem sodišču v Postojni se vodi zapuščinski
postopek po pokojni Mariji Žužek, roj. Logar dne 17. 4.
1886, iz Jurišč št. 96, ki je umrla dne 4. 2. 1974.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju, poziva
sodišče vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, po pokojni Mariji Žužek, da se v enem
letu od objave tega oklica priglasijo k dedovanju.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 27. 11. 2015
D 365/2014

I N 35/2015

Os-3742/15

Okrajno
sodišče
v
Novi
Gorici
vodi
na predlog predlagateljice Tanje Manfreda, Ložice 92,
Deskle, ki jo zastopa notarka Katjuša Gorjan iz Nove
Gorice, postopek o razglasitvi za mrtvega, in sicer Gabrijelčič Anton, pok. Jožefa, Ložice 163, Deskle, ki ga
zastopa začasna zastopnica odvetnica Maja Krašovec
Orel iz Nove Gorice.
O pogrešanem razen izpiska iz zemljiške knjige,
da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug
podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju
in smrti pogrešanega Gabrijelčič Antona pok. Jožefa,
naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po
objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 12. 2015

Os-3479/15

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Mihaelu Segulinu, pok. Mihaela, roj. 19. 2. 1851, ki je
umrl dne 18. 3. 1936, z zadnjim prebivališčem Markovščina 12, 6242 Materija.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče,
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču,
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 19. 11. 2015

Oklici pogrešanih
N 15/2015

Sodišče zato poziva pogrešanca, da se oglasita,
kakor tudi vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešancev, da to sporočijo sodišču v roku treh mesecev
po tej objavi, sicer bo sodišče po izteku navedenega
roka pogrešanca razglasilo za mrtva.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 24. 11. 2015

Os-3503/15

Pred Okrajnim sodiščem v Ljutomeru se vodi nepravdna zadeva predlagatelja ELES d.o.o., Hajdrihova
ulica 2, Ljubljana, ki ga zastopa Sava projekt d.d., Krško, zoper nasprotnega udeleženca: 1. Katarina Kustec, 2. Štefan Kustec, oba nazadnje stanujoča Gornja
Bistrica 74, Črenšovci, ki ju zastopa skrbnik za posebni
primer Center za socialno delo Ljutomer, Ulica Rajh
Nade 2/a, Ljutomer, zaradi razglasitve za mrtvega.
O pogrešancu Katarini Kustec in Štefanu Kustecu
ni znano kdaj sta rojena, njuno zadnje stalno bivališče
je bilo v Gornji Bistrici 74, po poklicu sta bila posestnika,
ki sta že leta 1907 kupila nepremičnine, tako da sta v tistem času že bila stara najmanj 18 let. Z drugimi podatki
pa sodišče ne razpolaga.

N 39/2015

Os-3692/15

Pri Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu je v teku nepravdni postopek predlagatelja Silvo Bukovnik, Št. Janž
pri Radljah 64, Radlje ob Dravi, ki ga zastopa Odvetniška družbe Ternik & Veltruski, o.p., d.o.o., s sedežem
v Radljah ob Dravi, zaradi razglasitve pogrešane osebe
Jožefa Bukovnik, rojen 13. 3. 1902, nazadnje stanujoč
Suhi Vrh pri Radljah 33, Radlje ob Dravi, za mrtvega.
Po znanih podatkih je pogrešani rojen 13. 3. 1902,
sin matere Elizabete Bukovnik in očeta Franza Bukovnik, z imenom in priimkom ob rojstvu Joseph Bukovnik.
Dne 18. 11. 1929 je sklenil zakonsko zvezo z Marijo
Bukovnik, rojeno v letu 1907 in umrlo v letu 1992. Nazadnje je živel na naslovu Suhi Vrh pri Radljah 33, Radlje ob Dravi, kjer je sedaj naslov Št. Janž pri Radljah
64, Radlje ob Dravi. V zemljiški knjigi je od 11. 8. 1964
dalje pri več nepremičninah (gre za okoli 50 parcel
v k.o. Suhi Vrh pri Radljah) v korist pogrešanega vknjižena pravica brezplačnega dosmrtnega stanovanja in
realno breme preužitka. Po navedbah predlagatelja je
pogrešani leta 1968 odšel neznano kam in od takrat
o njem ni bilo več glasu, po podatkih upravne enote
pa naj bi se 8. 2. 1971 odselil v Avstrijo, naslov ni zabeležen.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi smrti, naj to sporoči Okrajnemu sodišču v Slovenj
Gradcu v roku treh mesecev od objave tega oklica, sicer
bo sodišče po poteku tega roka razglasilo pogrešanega
za mrtvega v skladu z določili Zakona o nepravdnem
postopku.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 12. 2015
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Preklici
Spričevala preklicujejo
Otoničar Nina, Otonica 5, Begunje pri Cerknici, indeks, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana.
gnh‑336164

Drugo preklicujejo
AUTA MAROCCHI d.o.o., Cesta Zore Perello-Godina 2, Koper - Capodistria, izvod licence št,
GE007697/04416/028, za tovorno vozilo z reg. št.
KPRE-947, veljavnost 30. 12. 2020. gnu‑336151
Cencelj Miha, Laze pri Domžalah 3, Dob, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500040403000, izdal Cetis
Celje, d.d. gny‑336147
Centrih Alojz, Male Grahovše 4, Laško, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500015334001, izdal Cetis
Celje, d.d. gnq‑336155
Čendak Sebastjan, Sp. Škofije 180, Škofije, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500041348000, izdal
Cetis Celje, d.d. gnx‑336148
Fürst Bogdan, Ljubljanska cesta 27, Celje, študentsko izkaznico, št. 63990191, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko UL. gnr‑336154
HOTELI IN TURIZEM ROGAŠKA, Dunajska cesta
107, Ljubljana, izvod licence št. G000497/05414/001, za
vozilo Ford S-MAX, z reg. št. MBRE-525, veljavnost 13.
11. 2018. gnp‑336156
HOTELI IN TURIZEM ROGAŠKA, Dunajska cesta
107, Ljubljana, izvod licence št. G000497/05414/003,

za vozilo BMW, reg. št. MB HA-075, veljavnost 13. 11.
2018. gno‑336157
HOTELI IN TURIZEM ROGAŠKA, Dunajska cesta
107, Ljubljana, izvod licence št. G000497/05414/004, za
vozilo Citroen C4, reg. št. MB NV-430, veljavnost 13. 11.
2018. gnn‑336158
Husu Zlatko, Orlek 18, Sežana, izkaznico vojnega
veterana. gnq‑336159
Kacil Luka, Brdinje 44a, Kotlje, študentsko izkaznico, št. 63060099, izdala Univerza v Ljubljani.
gnt‑336152
Krajnc Uroš, Planina 3, Ljubno ob Savinji, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500035770000, izdal Cetis
Celje, d.d. gnv‑336150
Mahorič Mirko, Gradenšak 5a, Voličina, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500005616001, izdal Cetis
Celje, d.d. gni‑336163
Mavri Matej, Frankovo naselje 99, Škofja Loka,
študentsko izkaznico, št. 01012633, izdala Pedagoška
fakulteta Univerze v Ljubljani. gnl‑336160
Nareks Miha, Savina 35, Ljubno ob Savinji, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500028136001, izdal
Cetis Celje, d.d. gnw‑336149
Novak Nejc, Podrečje 16a, Domžale, študentsko
izkaznico, št. 01012042, izdala Pedagoška fakulteta
Ljubljana. gns‑336153
Šišernik Gregor, Stržovo 33, Mežica, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500026606001, izdal Cetis
Celje, d.d. gnj‑336162
Zupančič Tjaša, Črni Vrh 18, Tabor, študentsko
izkaznico, št. 31080197, izdala Fakulteta za farmacijo,
Univerza v Ljubljani. gnk‑336161
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