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Javni razpisi

Št. 604-1/2018 Ob-1060/18

Sprememba
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejav-

nosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, objavlja v okviru Jav-
nega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih 
znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru 
JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«, ki je bil objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016, spre-
membe in nove dodatne prijavne roke za leto 2018.

1. Prijavni roki za oddajo vlog:
a) Subvencije za zaposlitev iz sredstev namenjenih 

za leto 2018 (točka 22.2. iz zgoraj navedenega razpisa):
Rok za oddajo vlog je petek, 16. 3. 2018.
b) Vključitev v posamezne izobraževalne module za 

delo v kulturi (točka 22.7. iz zgoraj navedenega razpisa):
Roki za prijavo je petek, 2. 3. 2018.
Prijava preko standardiziranega e-obrazca, obja-

vljenega na spletni strani JSKD (www.jskd.si).
2. Spremembe:
Razpisnik spreminja dodatne pogoje iz toč-

ke 5.3. zgoraj navedenega razpisa, navezujoč se na 
točko 10 »Število možnih vključitev brezposelnih oseb«, 
in sicer tako, da se doda nova alineja, ki opredeljuje, da 
je možna zaposlitev največ ene brezposelne osebe do 
29. leta tudi pri pravnih osebah zasebnega prava, ki de-
lujejo na področju nevladnega sektorja (civilna družba) na 
podlagi zakonov, ki urejajo delovanje društev, ustanov ali 
(zasebnih) zavodov in nimajo zaposlene nobene osebe 
ter so vpisani pri registrskem organu najmanj 5 let.

Javni sklad Republike Slovenije  
za kulturne dejavnosti

Št. 6100-1/2018/7 Ob-1027/18

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti z 12. januar-
jem 2018 odpira dva javna razpisa:

– javni razpis za izbor kulturnih projektov na 
področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo 
v letu 2018 sofinanciral Javni sklad Republike Slove-
nije za kulturne dejavnosti (oznaka razpisa PR 2018);

– javni razpis za izbor kulturnih projektov na 
področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in 
priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2018 sofinanciral 
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejav-
nosti (oznaka razpisa Etn 2018).

Zbiranje vlog bo potekalo do 12. februarja 2018. Be-
sedili razpisov in prijavni obrazci bodo objavljeni z dnem 
odprtja razpisa na spletni strani JSKD (www.jskd.si) ozi-
roma v aplikaciji za razpise JSKD (https://razpisi.jskd.si).

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Št. 012-9/2012/48 Ob-1061/18

Na podlagi 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 
76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – 
ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 
111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 
61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K) in 16. člena Zakona 
o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 
48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 
12/14, 90/14 in 51/16), Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, 
št. 71/17) in Sklepa o začetku postopka za izvedbo jav-
nega razpisa št. C2711-18-433101 objavlja Ministrstvo 
za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana

javni razpis
za sofinanciranje programov na področju zdravja, 

ki jih izvajajo humanitarne organizacije
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je sofi-

nanciranje programov neposredne pomoči, ozavešča-
nja, svetovanja in oskrbe ogroženih, izključenih, ranljivih 
skupin ter bolnikov z nepogostimi kroničnimi boleznimi 
s ključnim ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega življenja 
in zdravja.

II. Predmet razpisa
Predmet razpisa so programi neposredne pomoči, 

svetovanja in oskrbe ogroženih, ranljivih skupin ter bol-
nikov z nepogostimi kroničnimi boleznimi.

Programi, ki so že v celoti financirani iz proračun-
skih sredstev in drugih javnih virov, niso predmet tega 
razpisa.

Vsebinsko isti ali podobni programi prijavitelja, 
ki so že sofinancirani s strani Ministrstva za zdravje, 
niso predmet tega razpisa.

Investicijski projekti niso predmet tega javnega raz-
pisa.

Strokovna srečanja, delavnice, strokovni založniški 
projekti, programi/projekti, ki jih izvajalci tržijo uporab-
nikom programov, niso predmet tega javnega razpisa.

Vloge, ki niso predmet razpisa, ne bodo vključene 
v ocenjevalni postopek in bodo zavržene.

III. Pogoji za pridobitev sredstev
1. Vlagatelj ima status humanitarne organizacije na 

podlagi Zakona o humanitarnih organizacijah in sedež 
v Republiki Sloveniji. Vlogi mora biti predložena kopija 
odločbe o statusu humanitarne organizacije Ministrstva 
za zdravje ali Ministrstva za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti.
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2. Vlagatelj je pravno, finančno in poslovno spo-
soben za izvedbo prijavljenega programa. Vlaga-
telj predloži zadnje letno finančno in vsebinsko poroči-
lo o delu, ki ga je potrdil ustrezen organ, ali odgovorna 
oseba.

3. Vsaj 20 % za sofinanciranje mora prijavitelj za-
gotoviti iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih 
virov ali lastnega financiranja. O izpolnjevanju tega 
pogoja predloži izjavo.

Vloge, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenih 
pogojev, ne bodo vključene v ocenjevalni postopek.

IV. Obvezna oblika in vsebina vloge
Vlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem obraz-

cu PZ 2018 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje 
programov na področju zdravja, ki jih izvajajo humani-
tarne organizacije«.

Razpisna dokumentacija (obrazec PZ 2018) 
je vlagateljem na voljo na spletnem naslovu 
http://www.gov.si/mz v rubriki Javni razpisi.

2. Popolna vloga obvezno vsebuje naslednje do-
kumente:

a) prijavo na pravilno izpolnjenem obrazcu PZ 
2018 z vsemi zahtevanimi podatki in s prilogami (obra-
zec PZ 2018 ter obvezne priloge morajo biti priložene 
v papirni obliki in na USB ključku),

b) podroben, vsebinsko in časovno razčlenjen opis 
programa, obsega največ 2 strani in je dodan kot obve-
zna priloga obrazca,

c) kopijo odločbe statusa humanitarne organizacije 
Ministrstva za zdravje ali Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti,

d) organizacija, ki prijavlja program, ki se nanaša 
na nepogoste kronične bolezni, poda utemeljitev, ki 
dejansko izkazuje nepogosto kronično bolezen,

e) zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo.
Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno po-

zove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da 
jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni. Nepo-
polne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne do-
polni, se zavržejo. Dodatne informacije v zvezi z javnim 
pozivom so v času objave javnega razpisa na voljo po 
elektronski pošti. Vsa vprašanja oziroma zaprosila za 
dodatna pojasnila in informacije je potrebno nasloviti 
pisno na elektronski naslov: razpis-neza.mz@gov.si.

V. Cilji in prednostna področja
1 Programi pomoči, svetovanja, ozaveščanja in 

oskrbe ranljivih, ogroženih oseb ter bolnikov z nepo-
gostimi kroničnimi boleznimi

Cilji razpisa so:
– krepitev in razvoj programov neposredne po-

moči, osredinjenih na izključene, ogrožene, ranljive 
skupine ter bolnike z nepogostimi kroničnimi boleznimi,

– humanitarnost, solidarnost, tovarištvo in med-
sebojna pomoč,

– opolnomočenje navedenih ciljnih skupin, opozar-
janje na zdravju škodljive življenjske sloge, ustvarjanje 
podpornih okolij,

– spremljanje in celostna pomoč,
– zagotoviti večjo dostopnost svetovalnih razgovo-

rov in nudenja pomoči napotitev na ustrezne institucije, 
spremljanje (ko je to potrebno) in informiranje,

– vzpostaviti in vzdrževati medsebojno sodelova-
nje med različnimi institucijami z namenom učinkovi-
tejšega in hitrejšega reševanja problemov ranljivih in 
izključenih oseb,

– vzpostaviti terensko delo in svetovalno pomoč 
na mestih, kjer se ranljive in izključene skupine zadržu-
jejo, z namenom doseganja skrite populacije,

– zmanjšati neenakosti pri dostopnosti in obsegu 
zdravstvenih storitev,

– ustvarjanje novih zamisli.
Prednostna področja:
– reševanje in lajšanje zdravstvenih stisk in zdra-

vstveno ogrožujočih stanj in težav ranljivih, ogroženih 
oseb ter bolnikov z nepogostimi kroničnimi boleznimi,

– krepitev zdravja,
– preprečevanje poslabšanja zdravstvenega sta-

nja,
– ustvarjanje možnosti za čim bolj kakovostno in 

samostojno življenje – povezovanje različnih akter-
jev pri načrtovanju, zagovorništvu in izvajanju celovi-
te obravnave ranljivih oseb in izmenjavi dobrih praks 
doma in v tujini,

– oblikovanje in udejanjanje inovativnih modelov 
in metod pomoči ciljni skupini,

– izobraževanje izvajalcev,
– enakopravno vključevanje bolnikov v življenje 

z zdravimi, ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja.
Strateške usmeritve:
– Resolucija o nacionalnem planu zdravstvene-

ga varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« 
(ReNPZV16–25);

– Brezdomstvo, zdravje in dostopnost zdravstve-
nih storitev. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje (2009);

– Joint Action on Health Inequalities | 
EuroHealthNet;

– Summary Report on the MIPEX Health Strand 
and Country Reports – International Organization for 
Migration (IOM) Regional Office Brussels, Migration 
Health Division (MHD);

– Zdravje 2020 Temeljna evropska izhodišča za 
vsevladno in vsedružbeno akcijo za zdravje in blago-
stanje, WHO;

– COUNCIL RECOMMENDATION on an action in 
the field of rare diseases (2009/C 151/02) THE COUN-
CIL OF THE EUROPEAN UNION;

– Javnozdravstveni vidiki obravnave ogroženih 
in ranljivih skupin prebivalstva, Ministrstvo za zdravje 
2007;

– Nacionalni program socialnega varstva za ob-
dobje 2013–2020.

VI. Razpoložljiva sredstva, višina in odstotek so-
financiranja

Sredstva za sofinanciranje programov za leto 2018 
v okviru javnega razpisa znašajo 160.000,00 €. Sred-
stva iz javnega razpisa bodo izbranim ponudnikom 
dodeljena iz proračunske postavke 4331 – Strokovne 
skupine in posebni programi, 2711-17-0001 – Urejanje 
in razvoj sistema zdravstva.

Maksimalni zaprošeni znesek, ki ga bo za posa-
mezni program sofinanciralo Ministrstvo za zdravje, je 
lahko 16.000,00 €.

Ministrstvo za zdravje lahko v pogodbi glede na 
dodeljena sredstva z vsakim izvajalcem posebej opre-
deli konkreten obseg programa.

Sofinancirajo se samo upravičeni izdatki, kot izha-
ja iz obrazca Prijava na razpis (tč. 6.2) pri čemer sofi-
nanciranje Ministrstva za zdravje znaša največ 80 %. 
Vsaj 20 % mora prijavitelj zagotoviti iz drugih nacional-
nih/regionalnih/lokalnih javnih virov ali lastnega finan-
ciranja. O izpolnjevanju tega pogoja predloži izjavo.

VII. Merila za dodelitev sredstev za programe na 
področju zdravja, ki jih izvajajo humanitarne organi-
zacije

Le prijavljeni programi, ki izpolnjujejo pogoje za 
uvrstitev v postopek ocenjevanja, bodo nadalje oce-
njeni na podlagi naslednjih meril za dodelitev sredstev:
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Merila Opis Ocena
1. Vsebinska ustreznost 50
1.1. Usklajenost 
programa s cilji razpisa

Program upošteva razširjenost in relevantnost problema za Slovenijo.
Načrtovane aktivnosti in pričakovani rezultati so skladni s cilji 
razpisa, prednostnimi področji razpisa, izkazujejo skladnost s strategijami 
za posamezna področja in ustrezajo potrebam ciljnih skupin iz razpisa in jih 
ustrezno segmentira, kjer je to potrebno.

15

1.2. Zagotavljanje 
učinkovitosti programa

Metodologija in pristopi dela so dokazano učinkoviti. 10

1.3 Inovativnost in 
dodana vrednost 
programa

Program izkazuje nove rešitve, ki presegajo sedanjo prakso.
10

1.4. Prispevek 
k zmanjševanju 
neenakosti v zdravju 

Pristop za zmanjševanje neenakosti v zdravju je v predlogu programa jasno 
določen (kjer je to relevantno so upoštevani socialni gradient, neenakost med 
spoloma in medgeneracijsko sožitje).

10

1.5. Zagotavljanje 
dolgoročnih učinkov 
programa 

V programu je predviden ustrezen načrt za zagotavljanje trajnosti rezultatov 
po zaključku programa. Program omogoča nadgradnjo in ima razviden načrt 
za širjenje na ostale ciljne skupine in izvajalce.

5

2. Kakovost programa in mreženja 30
2.1. Izkušnje in reference 
na področjih, ki 
so predmet tega razpisa

Sodelujoči v programu so v preteklosti že uspešno izvajali 
programe/projekte/aktivnosti na področjih, ki so predmet tega razpisa; 
v pripravo in izvajanje programa so vključeni strokovnjaki, ki imajo reference iz 
ustreznega področja.

10

2.2 Širjenje (diseminacija) 
rezultatov programa

Program ima načrt širjenja rezultatov programa, ki vključuje uporabo 
razpoložljivih različnih medijskih kanalov in zagotavlja maksimalno podporo 
uresničevanju ciljev in informiranja uporabnikov in različnih javnosti o poteku 
in rezultatih programa.

5

2.3. Vrednotenje 
(evalvacija) programa

Program ima načrtovano ustrezno evaluacijo, ki vključujejo procesne 
kazalnike za vse pomembnejše ukrepe in, kjer je to primerno, kazalnike 
izida; iz načrta je razvidno, da so, kadar je to mogoče, v proces vrednotenja 
vključeni izvajalci/partnerji in uporabniki.

5

2.4. Vključevanje 
uporabnikov in doseganje 
ciljnih skupin

Uporabniki programa so opredeljeni, ciljne skupine so jasno opisane in 
segmentirane, kjer je to potrebno; v programu je razviden načrt doseganja 
ciljnih skupin, ki vključuje tudi vključevanje težje dostopnih skupin; program 
načrtuje tudi vključevanje uporabnikov pri njegovi izvedbi.

5

2.5 Mreženje Program povezuje različne strokovnjake/izvajalce različnih strok in 
organizacije, ki bodo s svojimi aktivnostmi in znanji prispevali k uresničevanju 
ciljev programa (reference) ter ima načrt izmenjave znanj, izkušenj in dobrih 
praks med sodelujočimi.

5

3. Financiranje in upravljanje programa 20
3.1. Financiranje 
programa

Finančni načrt prijavljenega programa je realno ovrednoten in cenovno 
učinkovit; stroški so upravičeni za doseganje načrtovanih ciljev in rezultatov 
programa.

15

3.2. Vodenje in 
koordinacija 

Program je glede na časovno dinamiko dobro načrtovan, aktivnosti in 
»outputi« si časovno logično sledijo; ima načrt spremljanja, usklajevanja in 
nadziranja izvajanja različnih nalog; postopki administrativnega upravljanja so 
razloženi in ustrezni.

5

Prijavljeni programi bodo ocenjeni v skladu z zgor-
njimi merili za dodelitev sredstev. Programi, ki pri sklopu 
1. Vsebinska ustreznost ne dosegajo vsaj 35 točk, pri 
sklopu 2. Kakovost programa in mreženja ne dosegajo 
vsaj 20 točk in pri sklopu 3. Financiranju in upravljanju 
programa ne dosegajo vsaj 12 točk, bodo zavrnjeni. Pro-
grami, ki bodo pri vseh treh sklopih meril dosegli skupno 
vsaj 67 točk, bodo sofinancirani glede na zbrane točke 
do porabe sredstev.

VIII. Model dodeljevanja sredstev
1. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo najbolje 

ocenjene programe glede na objavljena merila po toč-
kovnem vrstnem redu v okviru posameznega podro-
čja predmeta razpisa.

2. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo le stro-
ške, opredeljene v obrazcu PZ 2018, ki je del razpisne 
dokumentacije.

3. Za upravičene stroške pri izbranih organizacijah 
za sofinanciranje veljajo stroški od dneva objave razpisa 
v Uradnem listu RS.

4. V kolikor vsa razpoložljiva sredstva razpisa niso 
razdeljena v celoti, se lahko izbranim organizacijam do-
deli ostanek sredstev v enakem deležu, vendar največ 
do maksimalne vsote, ki jo organizacija lahko prejme in 
znaša 16.000,00 €.

IX. Predložitev vlog
1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite, 

v zaprti kuverti, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefa-
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nova 5, 1000 Ljubljana, označeni z oznako »Ne odpiraj – 
javni razpis Pomoč humanitarnim organizacijam 2018«.

Na hrbtni strani mora biti napisan naslov vlagatelja!
Vsak posamezni program je potrebno skupaj z zah-

tevano dokumentacijo predložiti v posebni kuverti, ozna-
čeni na način, ki je predpisan v tej točki.

2. Rok za oddajo vlog je 26. 1. 2018.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je 

prispela najkasneje do 12. ure dne 26. 1. 2018 v glavno 
pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.

Nepravočasno prispele ali nepravilno označene 
vloge ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene 
vlagateljem.

X. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih vlog ne bo javno.
XI. Izid razpisa
Vlagatelji bodo o izboru programov obveščeni najka-

sneje v 30 dneh od dneva, ko bo končano odpiranje vlog.
Na podlagi predloga komisije o vlogah odloči mi-

nister s sklepom. Vlagatelj lahko na ministrstvo v roku 
8 dni od prejema sklepa vloži zoper ta sklep pritožbo, 
o kateri bo odločal minister.

Ministrstvo za zdravje

Št. 6316-21/2017-4 Ob-1063/18

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana 
na podlagi 2. in 11. člena Pravilnika o postopkih (so)
financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raz-
iskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17) 
v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečišče-
no besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – 
ZPOP-1A) ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav 
za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno 
prečiščeno besedilo in št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 
2017 (v nadaljnjem besedilu: metodologija), objavlja

javni razpis
za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem  

za leto 2018 – pilotni razpis MR+
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-

stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v 
nadaljnjem besedilu: agencija).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa za izbor mentorjev no-

vim mladim raziskovalcem1 za leto 2018 – pilotni razpis 
MR+ (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je izbira men-
torjev za mlade raziskovalce, ki bodo začeli z usposablja-
njem v letu 2018 na raziskovalnih področjih po klasifikaciji 
področij raziskav in razvoja, ki je opredeljena v metodolo-
giji (v nadaljnjem besedilu: klasifikacija FORD).

Veda in področje po FORD Št. 
mentorjev

TEHNIŠKE IN TEHNOLOŠKE VEDE 14
2.01 Gradbeništvo 1
2.02 Elektrotehnika, elektronika in 
informacijski inženiring

3

2.03 Mehanika 2
2.04 Kemijsko inženirstvo 1
2.05 Materiali 2
2.06 Zdravstveni inženiring 1
2.07 Okoljsko inženirstvo 1
2.08 Okoljska biotehnologija 1
2.09 Industrijska biotehnologija 1
2.10 Nanotehnologija 1
MEDICINSKE IN ZDRAVSTVENE VEDE 7
3.01 Temeljna medicina 3
3.02 Klinična medicina 2
3.03 Zdravstvene vede 1
3.04 Medicinska biotehnologija 1
KMETIJSKE VEDE IN VETERINA 4
4.01 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 1
4.02 Znanosti o živalih in mlekarstvu 1
4.03 Veterina 1
4.04 Kmetijska biotehnologija 1
DRUŽBENE VEDE 8
5.01 Psihologija in kognitivne znanosti 1
5.02 Ekonomija in poslovne vede 1
5.03 Izobraževanje 1
5.04 Sociologija 1
5.05 Pravo 1
5.06 Politične vede 1
5.07 Ekonomska in družbena geografija 1
5.08 Mediji in komunikacije 1
HUMANISTIČNE VEDE 4
6.01 Zgodovina in arheologija 1
6.02 Jeziki in književnost 1
6.03 Filozofija, religija in etika 1
6.04 Umetnost 1

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na 
javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije 
(v nadaljnjem besedilu: RO), ki so v vpisane v evidenco 
RO pri agenciji in imajo statusno obliko zavoda.

4. Pogoji
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za mentorja 

mlademu raziskovalcu, so:
– da ima A1 ≥ 0,3;
– da ima CI ≥ 1;
– da ima oceno A″ (po šifrantu raziskovalnih ved, 

področij in podpodročij – klasifikacija ARRS) najmanj 50;
– da na dan 31. 12. 2017 aktivno sodeluje v razisko-

valnem programu ali vsaj enem raziskovalnem projektu, 
ki ga (so)financira agencija;

– da je v delovnem razmerju v RO prijaviteljici;
– da je od zagovora prvega doktorata minilo naj-

manj 11 in ne več kot 17 let (zagovor prvega doktorata 
opravljen v obdobju 2001–2007); če je kandidat za men-
torja v navedenem obdobju izkoristil dopust iz naslova 
zavarovanja za starševsko varstvo v trajanju več kot 
šest mesecev, se čas po letu zagovora prvega doktora-
ta, podaljša za eno leto;

– da ne usposablja več kot enega mladega razisko-
valca (upoštevajo se vsi mladi raziskovalci pri kandidatu 
za mentorja, ki še niso zaključili usposabljanja).

1 Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega 
spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno 
za oba spola.

Razdelitev mentorskih mest po klasifikaciji FORD:

Veda in področje po FORD Št. 
mentorjev

NARAVOSLOVNE VEDE 13
1.01 Matematika 2
1.02 Računalništvo in informatika 2
1.03 Fizika 2
1.04 Kemija 2
1.05 Vede o zemlji in okolju 1
1.06 Biologija 4
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Pogoji za izbor kandidata za mentorja se preverjajo 
po stanju na dan zaključka javnega razpisa, razen po-
goja sodelovanja na raziskovalnem programu oziroma 
projektu, ki ga (so)financira agencija, ki se preverja po 
stanju na dan 31. 12. 2017.

Izpolnjevanje pogoja sodelovanja na raziskovalnem 
programu oziroma projektu, ki ga (so)financira agencija, 
se preverja na podlagi podatkov iz obrazca PRU – Poro-
čilo o letni razporeditvi raziskovalnih ur raziskovalnega 
projekta/programa za leto 2017, ki jih agencija prejme 
do vključno 15. 2. 2018.

5. Kriteriji za izbor
Izbor formalno popolnih prijav, ki izpolnjujejo pogoje 

za sodelovanje na javnem razpisu poteka na podlagi 
naslednjih kriterijev.

5.1. Ustreznost prijave
Ustreznost prijave je določena kot ustreznost po-

dročja raziskav in razvoja kandidata za mentorja in kot 
ustreznost raziskovalne tematike usposabljanja mlade-
ga raziskovalca (izločitveni kriterij).

Če prijava po navedenem kriteriju ni ustrezna, se 
izloči iz nadaljnjega ocenjevanja in se zavrne.

Preverjanje ustreznosti prijave opravi občasno stro-
kovno telo (v nadaljevanju: OST), imenovano za izvedbo 
ocenjevalnega postopka, na podlagi usklajenega mne-
nja najmanj dveh članov OST.

5.1.1. Ustreznost področja raziskav in razvoja kan-
didata za mentorja

Prijava je ustrezna, če se nanaša na raziskovalno 
področje na katerem deluje kandidat za mentorja in je 
definirano po klasifikaciji FORD. Ustreznost prijave se 
preveri na podlagi CV, ključnih referenc in znanstvenih 
objav kandidata za mentorja.

5.1.2. Ustreznost raziskovalne tematike usposablja-
nja mladega raziskovalca

Raziskovalna tematika, na kateri bo potekalo uspo-
sabljanje mladega raziskovalca je ustrezna, če je skla-
dna s področjem delovanja in referencami kandidata za 
mentorja.

5.2. Kriterij ocenjevanja
Kriterij za ocenjevanje kandidata za mentorja je 

znanstvena odličnost. Znanstvena odličnost se vrednoti 
z oceno A'' oziroma podredno z indeksom h in oceno A'.

Prednost pri izboru ima kandidat za mentorja, ki ima 
v okviru raziskovalnega področja po klasifikaciji FORD 
višjo oceno A'', zaokroženo na dve decimalni mesti. 
V primeru dveh ali več enakih ocen A'', ima prednost:

– pri kandidaturi na področjih naravoslovnih, tehniških 
in tehnoloških, medicinskih in zdravstvenih ter kmetijskih 
ved in veterini kandidat za mentorja z višjim indeksom h10;

– pri kandidaturi na področjih družbenih in humani-
stičnih ved kandidat za mentorja z višjo oceno A', zao-
kroženo na dve decimalni mesti.

Če na raziskovalno področje znotraj vede (klasifi-
kacija FORD) ne prispe nobena prijava, ali če je prijava 
na razpisanem raziskovalnem področju znotraj vede za-
vrnjena zaradi neizpolnjevanja pogojev ali kot neustre-
zna (kriterij 5.1), se razpisano mentorsko mesto dodeli 
kandidatu za mentorja na raziskovalnem področju, ki 
ima znotraj iste vede najvišjo oceno A'' in v okviru tega 
javnega razpisa še nima dodeljenega mentorskega me-
sta. V primeru dveh ali več enakih ocen A'', se upošteva 
pravilo iz prejšnjega odstavka.

6. Ocenjevalni postopek
Ocenjevalni postopek vodi OST, ki ga imenuje 

Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA).
Naloge OST:
– določitev dveh članov OST za preverjanje izpol-

njevanja izločitvenega kriterija (skladno s točko 5.1. 
javnega razpisa);

– preverjanje izpolnjevanja izločitvenega kriterija;
– pregled mnenj in usklajevanje mnenj članov OST, 

ki sta pregledala prijave glede na izločitveni kriterij;
– v primeru neusklajenega mnenja članov OST 

glede izločitvenega kriterija, pridobitev mnenja tretjega 
člana OST;

– sprejem sklepa o izločitvi prijav na podlagi izloči-
tvenega kriterija, z vsebinsko obrazložitvijo;

– razvrstitev mentorjev glede na kriterije ocenje-
vanja;

– priprava predloga prednostnega seznama prijav, 
vključno s prijavami, ki glede na izločitveni kriterij niso 
ustrezne (v nadaljevanju: predlog prednostnega sezna-
ma).

Predlog prednostnega seznama prijav obravnava 
ZSA in na tej podlagi sprejme predlog sklepa o izboru 
mentorjev. Na podlagi predloga sklepa ZSA, direktor 
sprejme obrazložen sklep o izboru mentorjev in izda 
prijaviteljem individualna obvestila o rezultatih javnega 
razpisa.

7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: reali-
zacija tega javnega razpisa je predvidena v okvirnem 
obsegu 50 mentorskih mest, kar okvirno letno pomeni 
1.500.000 EUR. Javni razpis bo realiziran skladno s pro-
računskimi možnostmi.

8. Doba financiranja mladih raziskovalcev
RO, pri kateri je zaposlen izbrani mentor, skladno 

z določili 112., 113., 114. in 115. člena Pravilnika o po-
stopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju 
izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedi-
lu: Pravilnik o postopkih) izvede postopek izbire mlade-
ga raziskovalca.

Doba usposabljanja in financiranja mladih razisko-
valcev bo skladna z določili prvega odstavka 116. člena 
Pravilnika o postopkih.

Cenovna kategorija ekvivalenta polne zaposlitve 
raziskovalnega dela mladega raziskovalca se določi:

– v primeru, da je mentor vključen v raziskovalni 
program, na podlagi cene ekvivalenta polne zaposlitve 
programske skupine mentorja, ki je veljala na dan za-
ključka javnega poziva,

– v primeru, da mentor ni vključen v raziskovalni 
program in sodeluje le na raziskovalnem projektu, na 
podlagi cene ekvivalenta polne zaposlitve raziskoval-
nega projekta. Če mentor sodeluje na več projektih, se 
upošteva projekt, v katerega je vključen z več urami, če 
sodeluje z enakim številom ur na več projektih, se dolo-
či na podlagi raziskovalnega projekta, ki ima višjo ceno 
ekvivalenta polne zaposlitve.

Predvideni začetek financiranja usposabljanja mla-
dih raziskovalcev je oktober 2018.

9. Način, oblika in rok za predložitev prijav
Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki do-

ločeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim 
digitalnim podpisom) ali na način določen v točki 9.2. (v 
elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpi-
sa in s tiskano prijavo).

Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji 
dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenje-
nosti strežnika.

9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim pod-
pisom

(1) Prijava se odda na obrazcu Prijavna vlo-
ga ARRS-MRp-JR-Prijava/2018 na spletnem portalu 
agencije eObrazci. Prijava je popolna, če je opremljena 
z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma po-
oblaščena oseba prijavitelja in kandidat za mentorja).

(2) Prijava mora biti oddana do vključno 14. 2. 2018 
do 14. ure.
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(3) Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravo-
časno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalni-
ma podpisoma na spletnem portalu agencije eObrazci 
do vključno 14. 2. 2018 do 14. ure.

9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega 
podpisa

(1) V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma po-
oblaščena oseba prijavitelja) in/ali kandidat za mentorja 
nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni v elek-
tronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem 
portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge 
ARRS-MRp-JR-Prijava/2018) in pošlje v tiskani obliki, ki 
mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopni-
ka oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in kandidata 
za mentorja ter žigom prijavitelja.

(2) Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega 
podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma 
enaki.

(3) Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici 
z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za izbor 
mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 – 
pilotni razpis MR+« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, 
na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Re-
publike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

(4) Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pra-
vočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije 
eObrazci do vključno 14. 2. 2018 do 14. ure in v tiskani 
obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za razi-
skovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do 
vključno 14. 2. 2018 do 14. ure. Kot pravočasna se šteje 
tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do 
vključno 14. 2. 2018 do 14. ure (upošteva se poštni žig).

(5) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav 
komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo 
s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (ra-
zen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavi-
telja in se prijava odpre).

10. Datum odpiranja prijav: komisija za odpiranje 
prijav bo 16. 2. 2018, ob 10. uri na sedežu Javne agen-
cije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Ble-
iweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku 
dostavljene in pravilno označene prijave.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru mentorjev 
mladim raziskovalcem obveščeni predvidoma do konca 
aprila 2018.

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni 
strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobi-
jo interesenti na spletnih straneh agencije http://www.
arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno de-
javnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljubljana oziroma na telefonske številke Matejka Ahčin 
(tel. 01/400-59-36), Nataša Dremota (tel. 01/400-59-38) 
in Tina Glavič Novak (tel. 01/400-59-23).

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 41/2018-SZS/SUP-TS Ob-1041/18

Socialna zbornica Slovenije na podlagi sedme 
alinee drugega odstavka in tretje alinee tretjega od-
stavka 77. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – 
popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 
57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ in 29/17) in 
8. člena Pravilnika o načrtovanju, spremljanju in izvaja-

nju supervizije strokovnega dela na področju socialnega 
varstva (Uradni list RS, št. 117/03) objavlja

javni razpis
za pridobitev licence za supervizorja  

v socialnem varstvu
1. Naročnik: Socialna zbornica Slovenije, Ukmar-

jeva ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: zbornica).
2. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev licence super-

vizorja v socialnem varstvu.
Namen razpisa je s podelitvijo licenc supervizorja 

v socialnem varstvu vzpostaviti mrežo ustrezno strokov-
no usposobljenih supervizorjev za izvajanje supervizije 
strokovnega dela na področju socialnega varstva ter 
javna objava liste supervizorjev.

3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpol-

njujejo naslednje pogoje:
1. zaključen verificiran program za supervizorja; ali 

pridobljen naziv supervizor v eni od terapevtskih šol; ali 
stalno strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in uspo-
sabljanje iz znanj za delo supervizorja po pridobljeni 
ustrezni strokovni izobrazbi v obsegu vsaj 270 ur – 80 ur 
teorije in 190 ur izkustvenega učenja za supervizorja;

2. opravljen strokovni izpit za delo v socialnem 
varstvu;

3. vsaj 8 let strokovnega dela z ljudmi na področju 
socialnega varstva;

4. zagotovljena supervizija ali metasupervizija ali 
intervizija za supervizijsko prakso.

Kandidati morajo vlogi priložiti ustrezno dokumen-
tacijo, s katero izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz prej-
šnjega odstavka, kot izhaja iz 6. točke predmetnega 
javnega razpisa.

4. Rok in način oddaje vlog
Kandidati pošljejo vloge priporočeno po pošti naj-

kasneje do 12. 2. 2018 do 24. ure, v zaprti kuverti na 
naslov: Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 
1000 Ljubljana.

Kuverte morajo biti v zgornjem levem kotu naslovne 
strani jasno označene z oznako: »Ne odpiraj – prijava 
na javni razpis za pridobitev licence supervizorja v so-
cialnem varstvu« ter označene s polnim imenom ter 
naslovom kandidata na hrbtni strani kuverte.

V enako opremljeni kuverti lahko kandidati vloge 
oddajo tudi osebno, v tajništvu zbornice na zgoraj nave-
denem naslovu, v času razpisa vsak delovni dan od 8. do 
12. ure, vendar najkasneje do 12. 2. 2018 do 12. ure.

Nepravilno označene in nepravočasno oddane ku-
verte bodo vrnjene neodprte pošiljatelju.

Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izloče-
ne tudi vse vloge, ki ne bodo oddane na predpisanem 
obrazcu in v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom 
4. točke tega razpisa in bodo vrnjene pošiljatelju.

Oddaja vloge pomeni, da se kandidat strinja s po-
goji javnega razpisa in merili za ocenjevanje.

5. Odpiranje in preverjanje formalne popolnosti vlog
Postopek izbire (odpiranje in ocenjevanje vlog) bo 

vodila tričlanska razpisna komisija (v nadaljevanju: ko-
misija), imenovana skladno s Statutom Socialne zbor-
nice Slovenije.

Odpiranje vlog bo potekalo v prostorih zbornice, Uk-
marjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, 15. 2. 2018, s pričetkom 
ob 13. uri. Odpiranje ne bo javno.

Razpisna komisija bo na odpiranju vlog najprej pre-
verila formalno popolnost predloženih vlog. Odpirale se 
bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in 
označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so 
bile predložene.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 3 / 12. 1. 2018 / Stran 41 

Komisija bo v roku 8 dni od zaključka odpiranja 
pisno pozvala tiste kandidate, katerih vloge niso bile 
popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev bo 8 dni 
od prejema poziva. Poziv za dopolnitev vlog bo kandi-
datom posredovan po ZUP-u, na naslov kandidata, ki 
je naveden na hrbtni strani kuverte, s katero je prispela 
vloga. Vloge, ki jih kandidati ne bodo dopolnili v skladu 
s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene.

6. Popolna vloga
Formalno popolna vloga mora vsebovati:
a) izpolnjen obrazec Obr. SZS SU-1, iz katerega so 

razvidni podatki:
– izobrazba; dodatna znanja; delovne izkušnje pri 

delu z ljudmi; področja dela, za katera je kandidat pripra-
vljen izvajati supervizijo; izvajanje supervizije v zadnjih 
petih letih; drugi podatki za potrebe evidence zbornice;

– dokazila o izpolnjevanju pogojev za prijavo iz 
3. točke tega razpisa;

– predstavitev lastnega koncepta supervizije.
b) izpolnjen obrazec Obr. SZS SU-2.
Vloga mora biti pripravljena in izpolnjena izključno 

na obrazcih Prijava na javni razpis za pridobitev licence 
supervizorja v socialnem varstvu (Obr. SZS SU-1, Obr. 
SZS SU-2), ki so priloga in del razpisne dokumentacije 
ter mora vsebovati vse priloge in podatke, določene 
v razpisni dokumentaciji.

Vloga je formalno popolna, če so vsi zahtevani do-
kumenti oziroma podatki predloženi in izpolnjeni skladno 
z razpisno dokumentacijo oziroma navodili za izpolnje-
vanje vloge.

V vlogi mora biti jasno predstavljeno področje su-
pervizije strokovnega dela.

Vloga mora vsebovati fotokopije dokazil o izpolnje-
vanju pogojev.

Obrazci Obr. SZS SU-1 in Obr. SZS SU-2 morajo 
biti opremljeni z lastnoročnim podpisom kandidata.

7. Ocenjevanje vlog
Komisija za izvedbo razpisa bo ocenjevala le pravil-

no označene, pravočasno oddane in formalno popolne 
vloge.

Komisija bo preverila izpolnjevanje pogojev za kan-
didiranje na javnem razpisu, kot so določeni v 3. toč-
ki predmetnega javnega razpisa.

Če bo razpisna komisija ugotovila, da vlagatelj ne 
izpolnjuje pogojev javnega razpisa, bo takšna vloga 
zavrnjena.

V nadaljnji postopek ocenjevanja na podlagi meril 
za izbor se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale 
vse pogoje za kandidiranje na javnem razpisu.

8. Merila za izbor
Razpisna komisija bo formalno popolne vloge, ki 

izpolnjujejo pogoje razpisa, ocenila na podlagi nasle-
dnjih meril:

Merila za izbor Maksimalno 
št. točk

1

Strokovne izkušnje za delo z ljudmi:
– kandidat ima ustrezne strokovne 
izkušnje (10 točk)
– kandidat ima zadovoljive strokovne 
izkušnje (5 točk)
– kandidat nima ustreznih strokovnih 
izkušenj (0 točk)

10

2

Koncept supervizije ima postavljene 
jasne in merljive cilje:
– izpolnjuje v celoti (10 točk)
– izpolnjuje delno (5 točk)
– ne izpolnjuje (0 točk)

10

Merila za izbor Maksimalno 
št. točk

3

Vsebinski koncept supervizije:
– izpolnjuje v celoti (10 točk)
– izpolnjuje delno (5 točk)
– ne izpolnjuje (0 točk)

10

Skupaj število točk 30

8.1. Podrobnejše obrazložitev meril
1. Strokovne izkušnje za delo z ljudmi:
– izpolnjuje v celoti – celovita predstavitev strokov-

nih referenc za strokovno delo z ljudmi – vsaj 8 let stro-
kovnega dela z ljudmi na področju socialnega varstva, 
izkustveno učenje s poznavanjem različnih oblik super-
vizije, sodelovanje pri izvedbi izobraževanj na področju 
supervizije in objave strokovnih prispevkov (10 točk);

– izpolnjuje delno – zadovoljiva predstavitev stro-
kovnih referenc – vsaj 8 let strokovnega dela z ljudmi na 
področju socialnega varstva, razvidno izkustveno učenje 
v različnih oblikah supervizije (5 točk);

– ne izpolnjuje – pomanjkljiva predstavitev strokov-
nih referenc – manj kot 8 let strokovnega dela z ljudmi 
na področju socialnega varstva, neaktivnost na področju 
supervizije (0 točk).

2. Jasnost in merljivost ciljev koncepta supervizije:
– izpolnjuje v celoti – jasna opredelitev najmanj 4 ci-

ljev supervizije določenih v 4. členu Pravilnika o načrto-
vanju, spremljanju in izvajanju supervizije na področju 
socialnega varstva (10 točk);

– izpolnjuje delno – zadovoljiva opredelitev najmanj 
3 ciljev supervizije določenih v 4. členu Pravilnika o na-
črtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije na podro-
čju socialnega varstva (5 točk);

– ne izpolnjuje – pomanjkljiva opredelitev manj kot 
3 ciljev supervizije določenih v 4. členu Pravilnika o na-
črtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije na podro-
čju socialnega varstva (0 točk).

3. Ustreznost vsebinskega koncepta supervizje:
– izpolnjuje v celoti – celovita predstavitev vse-

binskega koncepta supervizije s predstavitvijo najmanj 
štirih ciljev supervizije ter pričakovane vplive supervizije 
na supervizante in njihovo delo, določenih v 4. členu 
Pravilnika o načrtovanju ter vizijo prispevka supervizije 
k razvoju socialnega varstva (10 točk);

– izpolnjuje delno – zadovoljiva predstavitev vse-
binskega koncepta supervizije s predstavitvijo najmanj 
dveh ciljev supervizije ter možnih učinkov na supervi-
zante ter njihovo delo, določenih v 4. členu Pravilnika 
o načrtovanju brez vizije prispevka supervizije k razvoju 
področja socialnega varstva (5 točk);

– ne izpolnjuje – pomanjkljiva predstavitev koncep-
ta supervizije v celoti (0 točk).

V predlog za podelitev licence supervizorja v soci-
alnem varstvu se bodo uvrstile le vloge, ki bodo dosegle 
najmanj 20 točk, vendar pri prvem merilu in tretjem me-
rilu vsaj 5 točk ter pri drugem merilu 10 točk. V kolikor 
kandidat pri enem od meril doseže 0 točk, se njegova 
vloga zavrne.

8.2. Obvestilo o izidu javnega razpisa in podelitev 
licence

Razpisna komisija bo na podlagi ocenjenih rezulta-
tov najkasneje do 30. 6. 2018 oblikovala Predlog kan-
didatov za podelitev licence supervizorja v socialnem 
varstvu ter ga skupaj s popolnimi in strokovno dokumen-
tiranimi vlogami predložila upravnemu odboru zbornice 
v odločanje, ki ob izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev 
in meril razpisa za izbor oziroma podelitev licence izda 
sklep o podelitvi licence supervizorja v socialnem var-
stvu. V nasprotnem primeru upravni odbor zbornice 
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izda sklep o zavrnitvi vloge, v katerem pojasni razloge 
za zavrnitev.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni pisno naj-
kasneje do 30. 6. 2018, s pisnim sklepom.

8.3. Pravno varstvo
Zoper sklep, izdan v okviru predmetnega razpisa, 

lahko kandidat v roku 15 dni od prejema sklepa pri zbor-
nici vloži pritožbo. V pritožbi je potrebno natančno nave-
sti razloge, zaradi katerih izpodbija sklep. Predmet pri-
tožbe ne morejo biti pogoji in merila za ocenjevanje vlog.

O pritožbah zoper sklepe odloča strokovni svet 
zbornice, v 30 dneh od prejema pritožbe. Zoper sklep 
strokovnega sveta zbornice ni pritožbe.

9. Podelitev licence supervizorja v socialnem varstvu
Na podlagi predmetnega razpisa izbranim kandi-

datom bo izdan sklep o podelitvi licence supervizorja 
v socialnem varstvu.

Licenca se podeljuje do preklica.
Socialna zbornica Slovenije bo javno objavila listo 

supervizorjev z licenco najkasneje do 30. 6. 2018.
10. Razpisna dokumentacija
Obrazci, ki so del te razpisne dokumentacije, so 

v roku za prijavo na predmetni razpis objavljeni in dosto-
pni na spletni strani zbornice www.szslo.si.

Informacije o razpisu in izpolnjevanju razpisne do-
kumentacije lahko prijavitelji v času tega roka za oddajo 
vlog na javni razpis pridobijo pri mag. Tei Smonker, na 
tel. 01/292-73-15, tea.smonker@szslo.si, v času uradnih 
ur v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure ter v sre-
do od 14. do 16. ure.

Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje:
1. Prijavne obrazce in obvezne priloge:
– Obr.: SZS SU-1: Vloga na razpis za pridobitev 

licence supervizorja v socialnem varstvu
Priloga 1. Dokazila (A 4.,5.,6)
Priloga 2: Strokovne reference (A 7)
Priloga 3: Predstavitev lastnega koncepta super-

vizije (B 3).
– Obr.: SZS SU-2: Izjava vlagatelja.
2. Navodila za izpolnjevanje vloge.

Socialna zbornica Slovenije

 Ob-1080/18

Izvršni odbor Slovenskega konservatorskega dru-
štva na podlagi 20. člena Statuta Slovenskega konser-
vatorskega društva in Pravilnika o Steletovi nagradi in 
Steletovih priznanjih objavlja

razpis
za Stelètovo nagrado in Stelètova priznanja  

za leto 2017
Kandidate za nagrado in priznanja lahko predlagajo 

strokovne organizacije, ki opravljajo naloge varstva kul-
turne dediščine in naravnih vrednot, in člani Slovenske-
ga konservatorskega društva.

Stelètovo nagrado lahko prejmejo člani društva za 
vrhunske dosežke, ki so pomemben prispevek k ohrani-
tvi in predstavitvi kulturne dediščine in naravnih vrednot 
v Republiki Sloveniji. Stelètovo nagrado lahko prejmejo 
člani društva tudi za izredno pomembno življenjsko delo.

Stelètovo priznanje lahko prejmejo člani društva 
za pomembne dosežke, ki so sad izvirnih strokovnih, 
tehnoloških ter drugih prizadevanj in iskanj pri ohranitvi 
in predstavitvi kulturne dediščine in naravnih vrednot 
v Republiki Sloveniji.

Stelètovo priznanje lahko prejmejo tudi imetniki kul-
turnih spomenikov in območij kulturne krajine za izjemna 
prizadevanja pri vzdrževanju, obnovi in revitalizaciji kul-

turnih spomenikov in območij kulturne krajine, za sode-
lovanje pri njihovi celoviti prezentaciji ali drugi za poseb-
ne zasluge pri ohranjanju kulturne dediščine in naravnih 
vrednot na območju Republike Slovenije.

Stelètovo priznanje lahko prejmejo tudi ustrezno iz-
vedeni projekti obnove, prenove ali revitalizacije kulturne 
dediščine ali naravnih vrednot, ki so sad izvirnih strokov-
nih, tehnoloških ter drugih interdisciplinarnih prizadevanj 
sodelujočih strokovnjakov.

Predlogi za Stelètovo nagrado in Stelètova prizna-
nja morajo biti pisni in utemeljeni predvsem s sledečimi 
kriteriji: zaključenost projekta, objava v strokovni publi-
kaciji, prispevek k razvoju stroke, prispevek k revitaliza-
ciji in korektnost strokovnih odločitev.

Predloge sprejemamo 30 dni po objavi, pošljite 
pa jih na naslov: Izvršni odbor Slovenskega konserva-
torskega društva, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana, 
v zaprti ovojnici, z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj 
– Stelètova nagrada in priznanja«.

Slovensko konservatorsko društvo

Št. 610-1/2018 Ob-1042/18

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo (ZUJIK – Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 
in 61/17) in sklepa župana, št. 610-1/2018 z dne 4. 1. 
2018, Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov ali projektov 

v Mestni občini Koper za leto 2018  
(v nadaljevanju: razpis)

1. Cilji javnega razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje ustvarjalnosti;
– podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki jih 

ne izvajajo javni zavodi in so pomembni za splošni kul-
turni razvoj Mestne občine Koper (v nadaljevanju: MOK) 
in promocijo v RS ter v tujini;

– podpiranje izvajanja kakovostnih projektov, 
ki predstavljajo posamično aktivnost kulturnih izvajal-
cev (izdaja knjige, organiziranje razstave …), ki so po-
membni za splošni kulturni razvoj MOK in promocijo 
v RS ter v tujini;

– povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov in do-
stopnosti kulturnih vsebin.

2. Razpisna področja kulturnih dejavnosti in splošni 
pogoji prijave na posameznih področjih

MOK bo sofinancirala programe/projekte z nasle-
dnjih področij kulturne dejavnosti:

A. umetniški programi;
B. redno delovanje in programi ljubiteljske kulturne 

dejavnosti s področja glasbe, gledališča in lutk, folklore;
C. likovna in galerijska dejavnost;
D. projekti samostojnih ustvarjalcev na področju 

kulture;
E. projekti založništva.
3. Pogoji za sodelovanje
Prijavitelj mora za izvajanje programov/projektov 

zagotoviti najmanj 40 % delež sofinanciranja iz drugih 
virov, kar mora biti razvidno iz finančne konstrukcije.

Za sofinanciranje kulturnih programov/projektov se 
lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje po-
goje razpisa:

a) za področja A. in B.:
– se lahko prijavijo s svojimi programi le kulturna 

društva s sedežem v MOK, ki so registrirana za izvajanje 
dejavnosti na prijavljenem področju razpisa;
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– imajo svoj sedež na območju MOK najmanj eno 
leto, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj;

– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2018 na 
območju MOK;

– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-
manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je program sofinanciran s strani MOK;

– so izvedli oziroma priredili v zadnjih dveh letih 
delovanja v okviru izvajanja svojega programa najmanj 
šest kulturnih dogodkov;

– tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe na po-
dročju A. ali B., ne morejo kandidirati na področjih C. in D.

za področje B.:
– se lahko s svojimi programi prijavijo tudi zveze 

kulturnih društev, ki imajo sedež na območju MOK ter 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– v zvezo je vključenih vsaj 20 društev;
– zveza mora biti registrirana v MOK;
– svojo dejavnost izvaja na območju MOK;
– ima v ustanovitvenih aktih opredeljeno delova-

nje na področju povezovanja in širjenja kulturne dejav-
nosti v društvih;

– spodbuja razvoj na področju ljubiteljskih (dru-
štvenih) kulturnih dejavnosti in množične kulturne de-
javnosti v MOK;

– ima zagotovljene prostorske, kadrovske in or-
ganizacijske pogoje za opravljanje svoje dejavnosti;

– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2018 na 
območju MOK;

– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-
manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je program sofinanciran s strani MOK;

– so izvedli oziroma priredili v zadnjih 5 letih de-
lovanja v okviru izvajanja svojega programa najmanj 
20 kulturnih dogodkov;

– tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe na 
področju B., ne morejo kandidirati na področjih C. in D.

b) za področje C. in D.:
– s svojimi projekti se lahko prijavijo pravne osebe 

zasebnega prava (tudi kulturna društva) in samozapo-
sleni v kulturi;

– so registrirana za izvajanje dejavnosti na prijavlje-
nem področju javnega razpisa (dokazilo: potrdilo o vpisu 
v razvid samozaposlenih v kulturi);

– prijavitelji morajo prijavljene programe oziroma 
projekte v letu 2018 izvesti na območju MOK;

– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-
manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je 
program ali projekt sofinanciran s strani MOK;

– so izvedli oziroma priredili v zadnjem letu delova-
nja na območju MOK najmanj 3 kulturne dogodke;

– tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe ali 
projekte na področju C. ali D., ne morejo kandidirati na 
področjih A. in B.

c) za področje E.:
– se lahko prijavijo kulturna društva, samozaposleni 

v kulturi in mikro družbe, v skladu z Zakonom o gospo-
darskih družbah;

– so registrirana za izvajanje dejavnosti na prijavlje-
nem področju javnega razpisa (dokazilo: potrdilo o vpisu 
v razvid samozaposlenih v kulturi);

– prijavitelji morajo imeti svoj sedež na območju 
MOK najmanj dve leti, vštevši od dneva zaključka raz-
pisnega roka nazaj;

– bodo prijavljene projekte izvedli v letu 2018 na 
območju MOK;

– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-
manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je projekt sofinanciran s strani MOK.

d) za vsa področja:
– V primeru, da je bil prijavitelj v letu 2017 pogodbe-

na stranka Mestne občine Koper mora imeti izpolnjene 
vse pogodbene obveznosti do Mestne občine Koper 
(podpisana izjava prijavitelja).

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje 
in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost 
in za spomeniško varstvene akcije.

Prijavitelj se s svojim programom oziroma projek-
tom za leto 2018 lahko prijavi samo na enega izmed 
javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2018, in 
sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva 
osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To ne 
velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje priredi-
tev v MOK za leto 2018 in za prijave na javni razpis za 
sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2018.

V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj nave-
denih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih 
postopkov ter s sklepom zavržene.

4. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za kvalitetno presojo prispelih prijav na razpis bodo 

upoštevani naslednji kriteriji:
– kakovost, inovativnost in zasnova programa ozi-

roma projekta:
– za izvedbo programa oziroma projekta obstaja 

izdelan časovni načrt z lokacijo
– dostopnost programa oziroma projekta
– obrazložitev in utemeljitev programa oziroma 

projekta
– število realiziranih predstav, razstav, koncertov, … 

na leto (velja za področje A., B., C. in D.);
– število izdanih knjig, brošur in drugih publikacij 

oziroma izdanih številk revij v zadnjih dveh letih (ve-
lja za področje E – kulturna društva in samozaposleni 
v kulturi);

– najmanj tri knjige izdane v letu 2017 s 350 izvodi 
vsaka (velja za področje E – mikro družbe);

– reference prijavitelja in reference sodelujočih par-
tnerjev (število kritik, nagrad …) oziroma prepoznavnost 
preteklih projektov oziroma programov prijavitelja v slo-
venskem kulturnem in mednarodnem prostoru;

– realno in natančno prikazana finančna konstruk-
cija programa oziroma projekta;

– čas delovanja prijavitelja (število let delovanja 
prijavitelja);

– število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pri-
pravo programa oziroma projekta;

– predstavitev programa delovanja v okviru kultur-
nega programa Mestne občine Koper (velja za področje 
A in B).

Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju 
zgoraj navedenih kriterijev dodeljena določena sredstva.

Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri katerih 
se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da 
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je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena 
takoj, ko bo to ugotovljeno.

5. Višina sredstev za sofinanciranje programov in 
projektov

Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje 
kulturnih programov / projektov v Mestni občini Koper 
v letu 2018 je opredeljena s proračunom za leto 2018, 
in sicer največ do 157.600,00 €, na naslednjih področjih 
v zneskih:

– področje A. umetniški programi: 39.500,00 €
– področje B. programi ljubiteljske kulturne de-

javnosti s področja glasbe, gledališča in lutk, folklore: 
104.700,00 €

– področje C. likovna in galerijska dejavnost: 
10.400,00 €

– področje D. projekti samostojnih ustvarjalcev na 
področju kulture: 500,00 €

– področje E. projekti založništva: 2.500,00 €.
MOK si pridržuje pravico do spremembe okvirne 

višine sredstev za posamezno področje.
MOK v okviru tega razpisa ne bo sofinancirala tistih 

programov in projektov, ki po vsebini ne sodijo na po-
dročja kulturnih dejavnosti in tistih, ki resorno spadajo 
na druga področja (npr. šolstvo – daljše izobraževalne 
oblike, šport, sociala, znanost …). Prav tako ne bodo 
sofinancirani programi in projekti, katerih finančna kon-
strukcija ne bo odražala realnih možnosti koriščenja 
razpisanih sredstev.

6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2018 v skladu s predpisi, ki določajo iz-
vrševanje proračuna.

7. Dokumenti, potrebni za veljavnost prijave
Za pravilnost prijave programa oziroma projekta 

mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1 

– Podatki o prijavitelju programa ali projekta
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 

– Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih po-
datkih

– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 
– Prijava programa ali projekta

– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-7 
– Izjava družbe (samo za področje E – mikro družbe).

Prijavitelj k vlogi ne potrebuje priložiti obrazcev šte-
vilka 4, 5 in 6.

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na 
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi 
zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpi-
sani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) 
prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.

V kolikor prijavitelj prijavlja več programov – projek-
tov oziroma področij, mora za vsak posamični program 
oziroma projekt izpolniti ločen obrazec OBR-3. Ostale 
obrazce (OBR-1 in OBR-2) pa izpolne samo enkrat. Vse 
izpolnjene obrazce naj prijavitelj dostavi v eni kuverti.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-
roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu 
soglašati s preverjanjem namenske porabe proračun-
skih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer 
s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni na dokazila 
o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse 
v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in 
dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za pravilno.

Vsi fotokopirani dokumenti morajo biti opremljeni na 
način: »kopija je enaka originalu, jamči:« sledi podpis 
odgovorne osebe oziroma zakonitega zastopnika, žig 
ter datum.

Spodaj navedeni dokumenti so obvezna sestavina 
prijave na razpis:

I. akt o ustanovitvi oziroma statut društva – prilo-
žijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič 
oziroma delujejo že dalj časa in so imeli spremembe od 
zadnje prijave na razpis.

Dokazilo: Akt o ustanovitvi pravne osebe oziroma 
statut društva.

II. fotokopija razvida pri Ministrstvu za kulturo in po-
trdilo o stalnem prebivališču (ali kopija veljavnega oseb-
nega dokumenta – osebna izkaznica, potni list) v kolikor 
je prijavitelj fizična oseba, ki ima status samozaposlene-
ga v kulturi in deluje na področju Mestne občine Koper.

Dokazilo: fotokopija
III. pisna izjava založnika o vključitvi predlagane 

izdaje v založniški program
(velja samo za področje E.).
Dokazilo: pisna izjava
Prijavitelj programa oziroma projekta mora v obraz-

cu OBR-3 Prijava programa oziroma projekta obvezno 
navesti terminski plan, tj. časovni potek programa oziro-
ma projekta z navedbo planiranih aktivnosti. V primeru 
odobritve programa oziroma projekta je prijavitelj more-
bitna odstopanja od načrtovanega plana in obrazložitve 
zanje dolžan pisno sporočiti na naslov Urad za družbene 
dejavnosti in razvoj, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 
6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov ingrid.ko-
zlovic@koper.si.

Kakršnekoli druge spremembe v zvezi z izvajanjem 
sofinanciranja programa oziroma projekta lahko prijavi-
telj javi pisno na zgornji naslov ali na zgoraj navedeno 
elektronsko pošto.

Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo po-
sredovati na zgoraj naveden naslov vmesno poročilo. 
Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vmesno 
poročilo posredovano najkasneje do 23. 11. 2018. Ob-
vezno pa mora prijavitelj ob končnem poročilu priloži-
ti dodatna gradiva (letake, časopisne članke, nosilce 
podatkov, razne materiale ipd.) kot dokazilo o realizi-
ranem programu oziroma projektu. Navedena gradiva 
so obvezna priloga končnega poročila. Rok za oddajo 
končnega poročila o sofinanciranju programa oziroma 
projekta s področja kulturnih dejavnosti za leto 2018 je 
28. 2. 2019.

Vmesno in končno poročilo lahko prijavitelj odda 
tudi po elektronski pošti (skenirano z žigom in podpisom 
odgovorne osebe) na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.

V kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je ne-
popolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja 
pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj 
v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi, bo taka 
vloga zavržena.

8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovoj-

nici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico 
(OBR-8).

Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremlje-
ni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje 
do ponedeljka, 12. februarja 2018, na naslov Mestna 
občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo 
do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času 
uradnih ur.

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave 
na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni 
ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.

Nepravočasne prijave in ne popolne dopolnitve ne 
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
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9. Obravnava prijav in izid razpisa
Prijavljen program / projekt lahko komisija preraz-

poredi na drugo področje kulturne dejavnosti glede na 
vsebino prijave in razpisana sredstva oziroma na drug 
razpis.

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obvešče-
ni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo razpisa.

Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov 
bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi 
bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih 
sredstev.

10. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave 

do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku 
zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v spre-
jemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Informacije kot so npr. kraj oddaje prijave in podob-
no v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu 
za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, 
tel. 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.

Mestna občina Koper

Št. 139-1/2018 Ob-1043/18

Na podlagi sklepa župana, št. 139-1/2018 z dne 
4. 1. 2018, Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov veteranskih 
organizacij in drugih društev in združenj,  

ki niso predmet drugih razpisov  
v Mestni občini Koper za leto 2018  

(v nadaljevanju: razpis)
1. Cilji javnega razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje ustvarjalnosti;
– podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki 

so pomembni za splošni razvoj Mestne občine Koper (v 
nadaljevanju: MOK);

– povečanje raznolikosti dogodkov in dostopnosti 
raznih vsebin.

2. Razpisna področja in splošni pogoji prijave
MOK bo sofinancirala:
A. programe veteranskih organizacij;
B. programe drugih društev in združenj, ki niso pred-

met drugih razpisov Mestne občine Koper.
Za sofinanciranje programov se lahko prijavijo le 

prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje razpisa:
– se lahko prijavijo s svojimi programi:

– društva
– zveze društev
– zavodi (za programe, ki niso del njihove redne 

dejavnosti)
– drugi subjekti;

– prijavitelji morajo biti registrirani za izvajanje de-
javnosti na prijavljenem področju javnega razpisa (doka-
zilo: kopija veljavnega statuta – priložijo samo društva, 
ki se na javni razpis prijavljajo prvič oziroma delujejo že 
dalj časa in so imeli določene spremembe);

– imajo svoj sedež na območju MOK najmanj dve 
leti, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj. 
Izjemoma najmanj eno leto za tiste prijavitelje, ki so 
v zadnjem dvoletnem obdobju dosegli izjemne in vidne, 
dokazljive uspehe na svojem področju delovanja (pri-
znanja na nivoju države in/ali EU);

– nosilci programa imajo večletne (vsaj dvoletne) 
izkušnje in reference na področju, ki ga prijavljajo;

– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2018 na 
območju MOK;

– prijavljeni program mora omogočati vključevanje 
članov oziroma uporabnikov in Mestne občine Koper;

– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-
manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je program sofinanciran s strani MOK.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje 
in investicije.

Prijavitelj se s svojim programom za leto 2018 lah-
ko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne 
občine Koper za leto 2018, in sicer na tisti razpis, ka-
terega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji 
del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni 
razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2018 
in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih 
programov v MOK za leto 2018.

V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj nave-
denih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih 
postopkov ter s sklepom zavržene.

3. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za kvalitetno presojo prispelih prijav na razpis bodo 

upoštevani naslednji kriteriji:
– kakovost, inovativnost in zasnova programa:

– za izvedbo programa obstaja izdelan časovni 
načrt z lokacijo

– dostopnost programa
– obrazložitev in utemeljitev programa;

– reference prijavitelja oziroma prepoznavnost pre-
teklih programov prijavitelja v slovenskem prostoru;

– realno prikazana finančna konstrukcija programa;
– čas delovanja prijavitelja (število let delovanja 

prijavitelja);
– število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pri-

pravo programa.
Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju 

zgoraj navedenih kriterijev, dodeljena določena sred-
stva.

MOK bo posamezne programe sofinancirala največ 
do višine pričakovanih sredstev in glede na razpoložljiva 
proračunska sredstva.

Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri katerih 
se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da 
je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena 
takoj, ko bo to ugotovljeno.

4. Višina sredstev za sofinanciranje programov
Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje 

programov veteranskih organizacij in drugih društev in 
združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Mestne ob-
čini Koper v letu 2018, je opredeljena s proračunom za 
leto 2018, in sicer največ do 26.300,00 €, na naslednjih 
področjih v zneskih:

– programi veteranskih organizacij: 10.450,00 €
– programi drugih društev in združenj: 15.850,00 €.
MOK si pridržuje pravico do spremembe okvirne 

višine sredstev za posamezno področje.
MOK v okviru tega razpisa ne bo sofinancirala ti-

stih programov, ki po vsebini sodijo na druga področja 
objavljenih razpisov. Prav tako ne bodo sofinancirani 
programi, katerih finančna konstrukcija ne bo odražala 
realnih možnosti koriščenja razpisanih sredstev.

5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2018 v skladu s predpisi, ki določajo iz-
vrševanje proračuna.
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6. Dokumenti, potrebni za veljavnost prijave
Za pravilnost prijave programa mora prijavi-

telj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1 

– Podatki o prijavitelju programa
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 

– Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih 
podatkih

– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 
– Prijava programa

Prijavitelj k vlogi ne potrebuje priložiti obrazcev 
številka 4, 5 in 6.

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na 
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi 
zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in pod-
pisani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopni-
ka) prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.

V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora 
za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec 
OBR-3. Ostale obrazce (OBR-1 in OBR-2) pa izpolne 
samo enkrat. Vse izpolnjene obrazce naj prijavitelj do-
stavi v eni kuverti.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-
roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obraz-
cu soglašati s preverjanjem namenske porabe prora-
čunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in 
sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni na dokazila 
o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse 
v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in 
dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za pra-
vilno.

Vsi fotokopirani dokumenti morajo biti opremljeni 
na način: »kopija je enaka originalu, jamči:« sledi pod-
pis odgovorne osebe oziroma zakonitega zastopnika, 
žig ter datum.

Spodaj navedeni dokumenti so obvezna sestavina 
prijave na razpis:

I. akt o ustanovitvi oziroma statut društva – prilo-
žijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič 
oziroma delujejo že dalj časa in so imeli spremembe 
od zadnje prijave na razpis.

Dokazilo: Akt o ustanovitvi pravne osebe oziroma 
statut društva.

Prijavitelj programa mora v obrazcu OBR-3 Prijava 
programa obvezno navesti terminski plan, tj. časov-
ni potek programa z navedbo planiranih aktivnosti. 
V primeru odobritve programa je prijavitelj morebitna 
odstopanja od načrtovanega plana in obrazložitve za-
nje dolžan pisno sporočiti na naslov Urad za družbene 
dejavnosti in razvoj, Mestna občina Koper, Verdije-
va 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov 
ingrid.kozlovic@koper.si.

Kakršnekoli druge spremembe v zvezi z izvaja-
njem sofinanciranja programa oziroma projekta lahko 
prijavitelj javi pisno na zgornji naslov ali na zgoraj na-
vedeno elektronsko pošto.

Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo po-
sredovati na zgoraj naveden naslov vmesno poročilo. 
Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vmesno 
poročilo posredovano najkasneje do 23. 11. 2018. Ob-
vezno pa mora prijavitelj ob končnem poročilu priložiti 
dodatna gradiva (letake, časopisne članke, nosilce po-
datkov, razne materiale ipd.) kot dokazilo o realizira-
nem programu. Navedena gradiva so obvezna priloga 
končnega poročila. Rok za oddajo končnega poročila 
o sofinanciranju programa za leto 2018 je 28. 2. 2019.

Vmesno in končno poročilo lahko prijavitelj odda 
tudi po elektronski pošti (skenirano z žigom in podpisom 
odgovorne osebe) na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.

V kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je ne-
popolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja 
pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj 
v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi, bo taka 
vloga zavržena.

7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovoj-

nici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico 
(OBR-7).

Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opre-
mljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najka-
sneje do petka, 2. februarja 2018, na naslov Mestna 
občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo 
do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času 
uradnih ur.

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave 
na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni 
ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.

Nepopolne in nepravočasne prijave in dopolnitve ne 
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.

8. Obravnava prijav in izid razpisa
Prijavljen program lahko komisija prerazporedi na 

drug razpis glede na vsebino prijave in razpisana sred-
stva.

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obvešče-
ni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo razpisa.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene po-
godbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice 
in obveznosti.

9. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave 

do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku 
zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v spre-
jemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Pojasnila o vsebini dokumentacije prijave smejo 
prijavitelji zahtevati izključno v pisni obliki od Urada 
za družbene dejavnosti in razvoj MOK, in sicer do pet 
dni pred potekom roka za predložitev prijav.

Informacije, kot so npr. kraj oddaje prijave in po-
dobno v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu 
za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, 
tel. 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.

Mestna občina Koper

Št. 410-1/2018 Ob-1044/18

Na podlagi sklepa župana, št. 410-1/2018 z dne 
4. 1. 2018, Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov za otroke 

in mladino v Mestni občini Koper za leto 2018  
(v nadaljevanju: razpis)

1. Cilji javnega razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje ustvarjalnosti;
– podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki 

jih ne izvajajo javni zavodi in so pomembni za splošni 
razvoj otrok in mladine;

– podpiranje izvajanja kakovostnih projektov, 
ki predstavljajo posamično aktivnost izvajalcev, ki so 
pomembni za splošni razvoj otrok in mladine;

– povečanje raznolikosti programov in projektov za 
otroke in mladino.
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2. Razpisna področja in splošni pogoji prijave na 
posameznih področjih

a) Mestna občina Koper (v nadaljevanju: MOK) bo 
sofinancirala programe/projekte z naslednjih področij 
dejavnosti:

A. programe in projekte za otroke (do 14 let staro-
sti), ki so namenjeni:

– dvigu kakovosti življenja in kakovostnemu preži-
vljanju prostega časa otrok;

– zadovoljevanju interesov otrok;
– spodbujanju in razvijanju ustvarjalnega dela;
– spodbujanju in razvijanju neformalnih oblik vzgo-

je, izobraževanja in usposabljanja;
– dejavnostim med šolskimi počitnicami;
– posamičnim dejavnostim, ki se vključujejo v naci-

onalne in mednarodne projekte;
– razvijanju sodelovanja z zavodi, ustanovami in 

društvi, ki delajo na področju dela z otroki v Mestni ob-
čini Koper;

– prireditve, namenjene otrokom, izvedene v okviru 
širšega programa prijavitelja;

– vključevanje otrok z manj priložnostmi in/ali teža-
vami v odraščanju;

– zmanjševanje diskriminacije in socialne izključe-
nosti otrok.

B. programe in projekte za mladino (od starosti 
15 do 29 let).

– izobraževanje in usposabljanje za mladinsko 
delo;

– spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje inte-
resov mladih;

– aktivno preživljanje prostega časa;
– spodbujanje in razvijanje ustvarjalnega dela;
– spodbujanje prostovoljnega dela;
– dejavnosti med šolskimi oziroma študijskimi po-

čitnicami;
– zmanjševanje diskriminacije in socialne izključe-

nosti mladih;
– preprečevanje nasilja med mladimi in nad mla-

dimi;
– spodbujanje in razvijanje neformalnih oblik vzgo-

je, izobraževanja in usposabljanja;
– osveščanje in sprejemanje drugačnosti;
– informiranost mladih in zmanjšanje odliva intelek-

tualnega potenciala iz Mestne občine Koper;
– mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija 

mladih v družbi;
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vpra-

šanjih;
– izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so 

pomembne za razvoj vzgoje in izobraževanja;
– razvoj interesnih oblik združevanja mladih;
– posamične dejavnosti, ki se vključujejo v nacio-

nalne in mednarodne projekte;
– prireditve, namenjene mladim, izvedene v okviru 

širšega programa prijavitelja;
– vključevanje mladih z manj priložnostmi in/ali te-

žavami v odraščanju.
Predmet sofinanciranja ne bodo programi oziroma 

projekti izvajalcev s področja kulture, športa, turizma, 
socialnega varstva, zdravstva in preventivni programi, 
ki so predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper, kot 
tudi ne aktivnosti komercialnega značaja ter organizacija 
izletov in letovanj.

Predmet sofinanciranja po tem razpisu tudi niso 
posamične prireditve, ki so kot enodnevni ali večdnev-
ni javni dogodek namenjene širši javnosti in so kot 
take predmet javnega razpisa za sofinanciranje priredi-
tev v Mestni občini Koper za tekoče leto.

b) Za sofinanciranje programov/projektov se lahko 
prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje 
razpisa:

a) za področje A.:
– društva in njihove zveze, mladinski sveti, ustano-

ve, zavodi in ostale nevladne organizacije, ki so registri-
rani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju raz-
pisa (dokazilo: kopija veljavnega statuta – priložijo samo 
društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oziroma 
delujejo že dalj časa in so imeli določene spremembe);

– imajo sedež v MOK oziroma imajo v aktu o usta-
novitvi (statut …) določeno (dislocirano, območno …) 
enoto na območju MOK;

– izvajajo programe in projekte za otroke najmanj 
eno leto, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka 
nazaj, na območju in za uporabnike MOK;

– niso redno financirani iz sredstev proračuna MOK;
– da se program izvaja izven rednih šolskih pro-

gramov;
– da je vsebina prijavljenega programa skladna 

s predmetom razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske 

pogoje za realizacijo programa;
– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2018 na 

območju MOK;
– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-

manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je program oziroma projekt sofinanciran s strani MOK;

– posamezni prijavitelj lahko prijavi programe oziro-
ma projekte samo za otroke ali za mladino.

b) za področje B.:
– društva in njihove zveze, mladinski sveti, ustano-

ve, zavodi in ostale nevladne organizacije, ki so registri-
rani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju raz-
pisa (dokazilo: kopija veljavnega statuta – priložijo samo 
društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oziroma 
delujejo že dalj časa in so imeli določene spremembe);

– imajo sedež v MOK oziroma imajo v aktu o usta-
novitvi (statut …) določeno (dislocirano, območno …) 
enoto na območju MOK;

– izvajajo programe in projekte za mladino, ter so 
ustanovljeni najkasneje na dan objave tega razpisa, na 
območju in za uporabnike MOK;

– niso redno financirani iz sredstev proračuna MOK;
– da se program izvaja izven rednih šolskih oziroma 

študijskih programov;
– da je vsebina prijavljenega programa skladna 

s predmetom razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske 

pogoje za realizacijo programa;
– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2018 na 

območju MOK;
– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-

manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je program oziroma projekt sofinanciran s strani MOK;

– posamezni prijavitelj lahko prijavi programe oziro-
ma projekte samo za otroke ali za mladino.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje 
in investicije.

Prijavitelj se s svojim programom oziroma projek-
tom za leto 2018 lahko prijavi samo na enega izmed 
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javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2018, in 
sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva 
osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To ne 
velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje priredi-
tev v MOK za leto 2018 in za prijave na javni razpis za 
sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2018.

V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj nave-
denih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih 
postopkov ter s sklepom zavržene.

3. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za kvalitetno presojo prispelih prijav na razpis bodo 

upoštevani naslednji kriteriji:
– kakovost, inovativnost in zasnova programa ozi-

roma projekta:
– za izvedbo programa oziroma projekta obstaja 

izdelan časovni načrt z lokacijo
– dostopnost programa oziroma projekta
– obrazložitev in utemeljitev programa oziroma 

projekta;
– reference prijavitelja in reference sodelujočih par-

tnerjev oziroma prepoznavnost preteklih projektov oziro-
ma programov prijavitelja v slovenskem prostoru;

– realno prikazana finančna konstrukcija programa 
oziroma projekta;

– čas delovanja prijavitelja (število let delovanja 
prijavitelja);

– število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pri-
pravo programa oziroma projekta;

– sodelovanje mladih pri načrtovanju in izvedbi pro-
gramov oziroma projektov (samo za področje B);

– sodelovanje in povezovanje z drugimi akterji na 
področju mladine (samo za področje B);

– zagotovljene ustrezne prostorske pogoje za rea-
lizacijo načrtovanega/ih programa/ov.

Na področju B bodo bili prednostno obravnavani 
prijavitelji:

– ki bodo zagotavljali ustrezne prostorske pogoje 
za izvajanje programov / projektov, torej najmanj 150 m2 
uporabnih in servisnih prostorov (OBR 7a – Izjava o la-
stništvu objekta ali OBR 7b – Soglasje lastnika ali upra-
vljalca objekta);

– ki bodo prijavi priložili vsaj tri izjave oseb mlajših 
od 30 let o sodelovanju v programski / projektni skupini 
(OBR 8 – Izjava osebe o sodelovanju v programski / 
projektni skupini);

– ki bodo program izvajali v sodelovanju s Centrom 
mladih Koper.

Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju zgo-
raj navedenih kriterijev, dodeljena določena sredstva.

MOK bo posamezne programe oziroma projekte 
sofinancirala največ do višine pričakovanih sredstev in 
glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri katerih 
se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da 
je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena 
takoj, ko bo to ugotovljeno.

4. Višina sredstev za sofinanciranje programov in 
projektov

Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje pro-
gramov in projektov za otroke in mladino v Mestni občini 
Koper v letu 2018 je opredeljena s proračunom za leto 
2018, in sicer največ do 109.400,00 €, na naslednjih 
področjih v zneskih:

– programi za otroke: 60.000,00 €
– programi za mladino: 49.400,00 €.
MOK si pridržuje pravico do spremembe okvirne 

višine sredstev za posamezno področje.
MOK v okviru tega razpisa ne bo sofinancirala tistih 

programov in projektov, ki po vsebini ne sodijo na po-

dročja tega razpisa in tistih, ki resorno spadajo na dru-
ga področja (npr. šolstvo – daljše izobraževalne oblike, 
šport, sociala, znanost, raziskovanje …). Prav tako ne 
bodo sofinancirani programi in projekti, katerih finančna 
konstrukcija ne bo odražala realnih možnosti koriščenja 
razpisanih sredstev.

5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2018 v skladu s predpisi, ki določajo iz-
vrševanje proračuna.

6. Dokumenti, potrebni za veljavnost prijave
Za pravilnost prijave programa oziroma projekta 

mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1 

– Podatki o prijavitelju programa ali projekta
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 

– Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih po-
datkih

– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 
– Prijava programa ali projekta

– podpisan in žigosan OBR-7a – Izjava o lastništvu 
objekta – v primeru, da se program / projekt izvaja v la-
stnih prostorih (samo za področje B)

– podpisan in žigosan OBR-7b – Soglasje lastnika 
ali upravljalca objekta – v primeru, da se program / pro-
jekt izvaja v drugih prostorih (samo za področje B)

– podpisan in žigosan OBR-8 – Izjava osebe o so-
delovanju v programski / projektni skupini (samo za 
področje B)

– podpisan in žigosan OBR-9 – Izjava o partnerstvu 
(samo za področje B).

Prijavitelj k vlogi ne potrebuje priložiti obrazcev šte-
vilka 4, 5 in 6.

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na 
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi 
zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpi-
sani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) 
prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.

V kolikor prijavitelj prijavlja več programov oziroma 
projektov za različno področje (otroci ali mladina), mora 
za vsak posamični program oziroma projekt izpolniti 
ločen obrazec:

– OBR-3 ter na njem označiti za katero področje gre,
– OBR-7a ali 7b (samo za področje B),
– OBR-8 (samo za področje B) in
– OBR-9 (samo za področje B).
Ostale obrazce (OBR-1 in OBR-2) pa izpolne samo 

enkrat.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-

roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu 
soglašati s preverjanjem namenske porabe proračun-
skih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer 
s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni na dokazila 
o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse 
v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in 
dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za pravilno.

Vsi fotokopirani dokumenti morajo biti opremljeni na 
način: »kopija je enaka originalu, jamči:« sledi podpis 
odgovorne osebe oziroma zakonitega zastopnika, žig 
ter datum.

Spodaj navedeni dokumenti so obvezna sestavina 
prijave na razpis:

I. akt o ustanovitvi oziroma statut društva – prilo-
žijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič 
oziroma delujejo že dalj časa in so imeli spremembe od 
zadnje prijave na razpis.

Dokazilo: Akt o ustanovitvi pravne osebe oziroma 
statut društva.
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II. poročilo o izvajanju programov/projektov za otro-
ke na območju in za uporabnike MOK za leto 2017

Dokazilo: Poročilo o izvajanju programov/projektov 
za otroke za leto 2017.

Prijavitelj programa oziroma projekta mora v obraz-
cu OBR-3 Prijava programa oziroma projekta obvezno 
navesti terminski plan, tj. časovni potek programa ozi-
roma projekta z navedbo planiranih aktivnosti. V pri-
meru odobritve programa oziroma projekta je prijavitelj 
morebitna odstopanja od načrtovanega plana in obra-
zložitve zanje dolžan pisno sporočiti na naslov Urad 
za družbene dejavnosti in razvoj, Mestna občina Ko-
per, Verdijeva 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti 
ingrid.kozlovic@koper.si.

Kakršnekoli druge spremembe v zvezi z izvajanjem 
sofinanciranja programa oziroma projekta lahko prijavi-
telj javi pisno na zgornji naslov ali na zgoraj navedeno 
elektronsko pošto.

Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo po-
sredovati na zgoraj naveden naslov vmesno poročilo. 
Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vmesno 
poročilo posredovano najkasneje do 23. 11. 2018. Obve-
zno pa mora prijavitelj ob vmesnem in končnem poročilu 
priložiti dodatna gradiva (letake, časopisne članke, no-
silce podatkov, razne materiale ipd.) kot dokazilo o rea-
liziranem programu oziroma projektu. Navedena gradiva 
so obvezna priloga vmesnega in končnega poročila. Rok 
za oddajo končnega poročila o sofinanciranju programa 
oziroma projekta za leto 2018 je 28. 2. 2019.

Vmesno in končno poročilo lahko prijavitelj odda 
tudi po elektronski pošti (skenirano z žigom in podpisom 
odgovorne osebe) na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.

V kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je ne-
popolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja 
pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj 
v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi, bo taka 
vloga zavržena.

7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovoj-

nici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico 
(OBR-10).

Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremlje-
ni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje 
do petka, 2. februarja 2018, na naslov Mestna občina 
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne 
oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdi-
jeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave 
na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni 
ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.

Nepopolne in nepravočasne prijave in dopolnitve ne 
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.

8. Obravnava prijav in izid razpisa
Prijavljen program / projekt lahko komisija preraz-

poredi na drugo področje glede na vsebino prijave in 
razpisana sredstva oziroma na drug razpis.

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obvešče-
ni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo razpisa.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene po-
godbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji 
in način koriščenja proračunskih sredstev.

9. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave 

do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku 
zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v spre-
jemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Informacije, kot so npr. kraj oddaje prijave in po-
dobno v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu 

za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, 
tel. 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.

Mestna občina Koper

Št. 181-1/2018 Ob-1045/18

Na podlagi sklepa župana, št. 181-1/2018 z dne 
4. 1. 2018, Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov dela društev in drugih 

ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo 
zdravja v Mestni občini Koper v letu 2018

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pro-
gramov dela društev in drugih ustanov, katerih delova-
nje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper 
v letu 2018.

Prijavitelj se s svojim programom oziroma aktiv-
nostjo za leto 2018 lahko prijavi samo na enega izmed 
javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2018, in 
sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva 
osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To ne 
velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje priredi-
tev v MOK za leto 2018 in za prijave na javni razpis za 
sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2018.

2. Pogoji in merila
Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo izključno društva 

in ustanove, katerih delovanje spodbuja razvoj in pro-
mocijo zdravja in ki:

– delujejo na območju Mestne občine Koper in so 
registrirana v Sloveniji,

– delujejo s ciljem pospeševanja promocije zdravja 
na območju Mestne občine Koper,

– ne bodo prejela sredstev za letno delovanje dru-
štva iz drugih virov Mestne občine Koper v letu 2018,

– se bodo obvezno vključila v prireditev Dnevi 
zdravja-Koper zdravo mesto v mesecu maju.

Predmet sofinanciranja ne bodo:
– Programi, ki sodijo v redno dejavnost zavodov in 

društev (npr. redne vadbe, ki se financirajo iz vadnine), 
organizacija počitnic, izletov, taborov in letovanj.

– Stroški vezani na redno dejavnost društva, kot so 
najemnina za poslovni prostor, kjer ima prijavitelj sedež, 
naročnina za telefon, plača redno zaposlenega na dru-
štvu ipd. niso upravičeni stroški.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustano-
vljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustano-
vah in Zakona o zavodih ali drugih organizacij, katerih 
namen in cilj delovanja je nepridobiten in imajo uradni 
sedež na ozemlju Republike Slovenije.

Mestna občina Koper bo sofinancirala delovanja 
društev in drugih ustanov pri:

– izvajanju aktivnosti za ozaveščanje in vključeva-
nju javnosti v aktivnosti, ki prispevajo k pospeševanju in 
promociji zdravja,

– aktivnostih, ki neposredno prispevajo k boljšemu 
zdravju,

– aktivnostih, ki temeljijo na sodelovanju in pove-
zovanju društev ter ustanov v skupnih prizadevanjih za 
promocijo zdravja,

– aktivnostih, ki so inovativne in zanimive za jav-
nost, ter tako učinkovite pri spodbujanju in promociji 
varovanja zdravja,

– aktivnostih, ki jih izvajajo društva z večletnim de-
lovanjem na področju varovanja zdravja,

– aktivnostih za varovanje zdravja, ki bodo promovi-
rane in predstavljene širši javnosti v medijih ter sredstvih 
javnega obveščanja,
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– sodelovanju na projektih v izvajanju Mestne ob-
čine Koper, in sicer obvezno v mesecu maju (predvido-
ma 19. maja 2018) Dnevi zdravja-Koper zdravo mesto, 
v drugih dnevih namenjenim promociji zdravja, v sep-
tembru v Tednu mobilnosti itd.,

– inovativnosti.
S tem javnim razpisom Mestna občina Koper ne 

sofinancira aktivnosti investicijske narave.
Merila za izbor prijav:
Komisija sofinancerja bo, po zaporedju najvišje 

ocenjenih prijav, izvedla presojo primernega zneska so-
financiranja aktivnosti z vidika višine zaprošenih sred-
stev, ostalih virov sofinanciranja, izvedljivosti prijavljenih 
aktivnosti in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti 
glede na predvideno strukturo stroškov. Poleg skupne-
ga zbira točk, bo ta presoja osnova za dodelitev višine 
sredstev sofinanciranja za posamezno prijavo.

Izločitveno merilo:
– v kolikor so aktivnosti neskladne s predmetom 

in nameni javnega razpisa, strokovna komisija prijavo 
izloči in je ne ocenjuje.

3. Obveznosti
Pogoj za uspešno kandidaturo je sodelovanje prija-

vitelja s projektom v sklopu Dnevi zdravja-Koper zdravo 
mesto v mesecu maju, v primeru uspešne kandidature 
na razpisu pa bo prijavitelj moral izpolnjevati še nasle-
dnje:

– navajati bo moral MOK z njenim logotipom na 
vseh tiskanih materialih, ki so sestavni del promocijskih 
in drugih aktivnosti v zvezi s projektom,

– navajati bo moral MOK v izjavah za javnost in na 
novinarskih konferencah v zvezi s projektom ter drugih 
pojavljanjih sofinanciranega projekta v medijih,

– v kolikor se sofinancira pripravo oziroma izdelavo 
izdelka, bo MOK upravičena do dogovorjenega števila 
kosov oziroma izvodov izdelka za lastne potrebe,

– v primeru, da je sofinancirani projekt dogodek 
v sklopu Dnevov zdravja, je organizator dolžan najka-
sneje 1 mesec pred pričetkom dogodka o tem obvestiti 
MOK in na elektronski naslov ali preko elektronskega 
vmesnika posredovati njegovo podrobno predstavitev, 
da ga MOK objavi na svojih spletnih straneh,

– organizator mora najkasneje 5 dni po končanem 
dogodku po elektronski pošti poslati gradivo (foto materi-
al in drugo gradivo, ki dokazuje izvedbo in izpolnjevanje 
pogojev h katerim se je obvezal, s kratkim vsebinskim 
povzetkom projekta) o izvršenih aktivnostih. Fotografije 
lahko MOK objavi na svojih spletnih straneh.

4. Okvirna višina sredstev: vrednost razpisanih 
sredstev za sofinanciranje programov dela društev in 
drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja razvoj in 
promocijo zdravja v Mestni občini Koper v letu 2018, je 
višina opredeljena s proračunom za leto 2018 največ 
do 12.200 EUR.

5. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo 
biti porabljena v letu 2018 v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

6. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na 

obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-

roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem 

obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe pro-
računskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, 
in sicer s strani pooblaščene osebe občine.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot pripo-

ročeno pošiljko najkasneje do 2. 2. 2018 na naslov Me-
stna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo 
do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in 
sicer v času uradnih ur.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z ozna-
ko: Javni razpis za sofinanciranje programov dela dru-
štev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja pro-
mocijo zdravja v Mestni občini Koper za leto 2018, »Ne 
odpiraj, št. 181-1/2018«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošilja-
telja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označe-
ne in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo 
obravnavane.

8. Odpiranje prijav in obvestilo o izidu javnega razpisa
Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugota-

vljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če 
strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 
14 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo 
v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v določenem 
roku prijave ne dopolni, se prijava zavrže kot nepopolna.

Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila 
o izidu razpisa predvidoma v roku 30 dni po sprejemu 
odločitve.

Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo 
možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, 
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja 
proračunskih sredstev.

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s po-
goji ter kriteriji in merili razpisa.

9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali 
pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času 
uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, 
Verdijeva 10, Koper.

Mestna občina Koper

Št. 122-1/2018 Ob-1046/18

Na podlagi sklepa župana, št. 122-1/2018 z dne 
4. 1. 2018, Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov socialnega varstva 

v Mestni občini Koper za leto 2018
I. Predmet in cilj javnega razpisa je sofinanciranje 

programov socialnega varstva v letu 2018, ki jih izvajajo 
društva, ustanove in zavodi.

a) Programi društev, in sicer:
– programi, ki omogočajo vključitev v skupnost ose-

bam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in 
drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;

– programi, ki omogočajo neodvisno življenje inva-
lidov in drugi programi pomoči invalidom;

– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk 
ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in dru-
žinam;

– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samo-
pomoči ter preprečevanju socialne izključenosti.

b) Programi za delo z zasvojenimi, in sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, pod-

pora, zmanjševanje škode, terensko delo, svetovanje, 
urejanje, rehabilitacija);
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– preventivni programi, namenjeni osveščanju in 
zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečeva-
nju zasvojenosti.

c) Preventivni programi, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za sa-

mopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za 
zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov;

– preventivni programi za ogrožene skupine otrok in 
mladostnikov;

– preventivni programi za preprečevanje nasilja v dru-
žinah;

– programi usposabljanja prostovoljcev za pomoč 
ogroženim posameznikom in družinam.

Predmet sofinanciranja ne bodo programi, ki sodijo 
v redno dejavnost zavodov, organizacija počitnic, izletov, 
taborov in letovanj, programi stanovanjskih skupin, katerim 
občina plačuje stroške namestitve uporabnikov v skladu 
s predpisi socialnega varstva ter programi, ki so predmet 
drugih javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2018.

II. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo za sofinanciranje 

programov socialnega varstva
– pod točko a – društva in ustanove,
– pod točko b in c – društva, ustanove in zavodi,

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
2. program izvajajo za uporabnike iz Mestne občine 

Koper;
3. so registrirani in imajo dejavnost socialnega var-

stva, humanitarno dejavnost ali dejavnost, ki je predmet 
razpisa, opredeljeno v ustanovitvenih aktih;

4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje 
za izvajanje programa;

5. imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo pri-
hodkov in odhodkov izvajanja programa;

6. imajo večletne (vsaj dvoletne) izkušnje oziroma 
reference na področju, za katero se prijavljajo;

7. imajo predvideno sofinanciranje programa s strani 
drugih sofinancerjev, najmanj v višini 50 % vrednosti celo-
tnega programa.

Prijavitelj se s svojim programom za leto 2018 lah-
ko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne 
občine Koper za leto 2018, in sicer na tisti razpis, kate-
rega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji del 
programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis 
za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za leto 
2018 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih 
programov v Mestni občini Koper za leto 2018.

III. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov bodo upora-

bljena naslednja merila:
1. Kvaliteta in realnost predloženega programa:
– program ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu 

s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov;
– uporabniki programa so jasno opredeljeni;
– metode in način dela v programu so jasno opre-

deljeni;
– program ima zagotovljene prostorske in kadrovske 

pogoje za izvajanje programa.
2. Sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v pro-

gramu:
– uporabniki aktivno sodelujejo pri načrtovanju in iz-

vedbi programa;
– izvajalci programa so tudi prostovoljci.
3. Finančna konstrukcija programa:
– program ima pregledno in jasno finančno konstruk-

cijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa, iz katere 
so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež 
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev upo-
rabnikov in delež sredstev iz drugih virov.

4. Dosedanje delo oziroma reference:
– izkušnje oziroma reference prijavitelja na področju, 

za katero se prijavlja.
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili, ob primer-

javi istovrstnih programov in ob upoštevanju specifičnosti 
posameznih prijavljenih programov.

IV. Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2018 je 
največ do 66.400,00 EUR.

V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti pora-
bljena v letu 2018, v skladu s predpisi, ki določajo izvrše-
vanje proračuna.

VI. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na 

obrazcu prijave za leto 2018, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec 
prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, navede-
nimi v obrazcu prijave.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahte-
vanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k do-
polnitvi prijav. V kolikor prijav v določenem roku ne bodo 
dopolnili, le-te ne bodo obravnavane.

VII. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporo-

čeno pošiljko najkasneje do 2. februarja 2018 na naslov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do 
tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, 
Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času 
uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: 
»Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov so-
cialnega varstva za leto 2018, št. 122-1/2018«. Na hrbtni 
strani mora biti napisan naslov prijavitelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in 
pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno ozna-
čene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.

VIII. Izid javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obve-

ščeni v roku 45 dni od roka za oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene po-

godbe o sofinanciranju programov v letu 2018, s kateri-
mi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih 
sredstev.

IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo raz-
pisno dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od dne-
va objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav 
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Ko-
per (pritličje desno), vsak dan v času uradnih ur ali na sple-
tni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo 
zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj 
Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-256.

Mestna občina Koper

Št. 322-2/2018 Ob-1047/18

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06 in 39/08) ter sklepa župana št. 322-2/2018 
z dne 5. 1. 2018, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 
6000 Koper, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje delovanja turističnih društev  

v Mestni občini Koper v letu 2018
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delo-

vanja turističnih društev in drugih društev, katerih glav-
nina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma 
v Mestni občini Koper v letu 2018.
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Prijavitelji se s svojimi programi dela v letu 2018 lah-
ko prijavijo samo na enega izmed javnih razpisov Mestne 
občine Koper, ki sofinancirajo letno delovanje društev, 
in sicer na tisti javni razpis, katerega predmet javnega 
razpisa pokriva osnovni oziroma večji del programa dela 
prijavitelja. To ne velja za prijave na javne razpise, ki so-
financirajo prireditve in športne programe v Mestni občini 
Koper v letu 2018.

2. Pogoji in merila
Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo izključno društva, 

katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo 
turizma in ki:

– delujejo na območju Mestne občine Koper in so 
registrirana v Sloveniji,

– delujejo s ciljem pospeševanja razvoja turizma na 
območju Mestne občine Koper ali delujejo s ciljem pro-
mocije turističnih produktov in tipičnih produktov Istre,

– ne bodo prejela sredstev za izvedbo prijavljenega 
programa dela v letu 2018 iz drugih virov Mestne občine 
Koper,

– so oddala končno poročilo o delu za leto 2017, 
v primeru prijave na javni razpis za sofinanciranje delo-
vanja turističnih društev v Mestni občini Koper v letu 2017 
(slednje ne velja kot pogoj za novoustanovljena društva 
ali društva, ki se v letu 2017 niso prijavila na javni razpis),

– bodo sodelovala na prireditvi Koper na dlani (Pred-
stavitvi KS in TD MOK) v letu 2018 (predvidoma 12. 5. 
2018).

Mestna občina Koper bo sofinancirala delovanje dru-
štev, katerih aktivnosti temeljijo na:

– rednem delovanju društva, kot so skupna srečanja 
članov društva, delovni sestanki …,

– izvajanju aktivnosti na področju spodbujanja lokal-
nega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospe-
ševanja turizma,

– aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne de-
diščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in 
vzdrževanje piknik prostorov, kolesarskih in sprehajalnih 
poti, razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične 
signalizacije in podobno),

– izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in 
mladine za turizem,

– izvajanju promocijske in informativne dejavnosti 
v kraju,

– aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več turi-
stičnih in drugih društev,

– aktivnostih, ki omogočajo uspešno, množično 
vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne ob-
čine Koper,

– aktivnostih, ki bodo predstavljene širši javnosti,
– vključevanju v aktivnosti, prireditve in projekte v iz-

vajanju Mestne občine Koper, in sicer v Istrsko pustno 
povorko, Koper na dlani, Sladka Istra, Magični december 
in drugih prireditvah.

S tem javnim razpisom Mestna občina Koper ne 
sofinancira prireditev ali projektov investicijske narave.

Merila za izbor prijav:
Merila, na podlagi katerih bo strokovna komisija oce-

njevala prijave, so opredeljena v 3. točki razpisne doku-
mentacije.

3. Okvirna višina sredstev: vrednost razpisanih sred-
stev za sofinanciranje delovanja društev, katerih glavnina 
delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni 
občini Koper v letu 2018, je opredeljena v proračunu Me-
stne občine Koper za leto 2018, in znaša 70.000,00 EUR.

4. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo 
biti porabljena v letu 2018 v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

5. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obraz-

cu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma 

dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Prijavitelj s podpisom izjave na razpisnem obrazcu 

soglaša s preverjanjem namenske porabe proračunskih 
sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s stra-
ni pooblaščene osebe občine.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot pripo-

ročeno pošiljko vključno do 2. 2. 2018 na naslov Mestna 
občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do 
tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, 
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer 
v času uradnih ur.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: 
»Ne odpiraj, št. 322-2/2018«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. 
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravo-
časno oddane. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane.

7. Datum odpiranja prijav in obvestilo o izidu javnega 
razpisa

Odpiranje prijav bo 9. 2. 2018 ob 10. uri, v prostorih 
Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Ko-
per. Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala 
popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če strokov-
na komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 14 dni od 
odpiranja prijav pozove prijavitelja, da prijavo v določenem 
roku dopolni. Če prijavitelj v določenem roku prijave ne do-
polni, se prijava prijavitelja zavrže kot nepopolna.

Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila o izi-
du razpisa najkasneje v roku 30 dni po sprejemu odločitve.

Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo mo-
žnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v ka-
terih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračun-
skih sredstev.

8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpi-
sno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega 
razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni 
strani Mestne občine Koper www.koper.si. Zainteresirani 
prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pi-
sarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, 
in sicer v času uradnih ur.

Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo po-
sreduje Turistična organizacija Koper (05/66-46-216), vsak 
dan v času uradnih ur.

Mestna občina Koper

Št. 671-1/2018 Ob-1048/18

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98) in sklepa župana št.: 671-1/2018 z dne 4. 1. 
2018, Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje športnih programov  

v Mestni občini Koper v letu 2018
Predmet razpisa je sofinanciranje programov na po-

dročju športa v Mestni občini Koper za leto 2018.
1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci špor-

tnih programov:
– športna društva in klubi;
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna 

društva za posamezna območja oziroma športne panoge 
s sedežem v Mestni občini Koper;
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– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in dru-
ge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti 
v športu;

– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavno-
sti v športu in so splošno koristne in neprofitne;

– vrtci, osnovne šole, srednje šole ter višje in visoke 
strokovne šole;

– univerza;
– študentske organizacije.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Koper;
– da je od njihove registracije preteklo vsaj eno leto, 

v katerem so izvajali ustrezno dejavnost v športu;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtova-
nih športnih aktivnosti;

– da imajo za določene športne panoge zagotovljeno 
redno in programsko urejeno vadbo najmanj 36 tednov 
v letu, kar pa ne velja za programe interesnega športa 
otrok in mladine: naučimo se plavati, Zlati sonček, Krpan 
in šolska tekmovanja;

– da imajo društva urejeno evidenco članstva ostali 
izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posame-
znem programu.

2. V letu 2018 bomo sofinancirali naslednje vsebine 
športnih programov:

1. Športna vzgoja otrok in mladine;
2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 

potrebami;
3. Športna dejavnost študentov;
4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v ka-

kovostni in vrhunski šport;
5. Športna rekreacija;
6. Kakovostni šport;
7. Vrhunski šport;
8. Šport invalidov;
9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 

strokovnih kadrov;
10. Informatika, založništvo, promocijska dejavnost 

ter znanstveno raziskovalna dejavnost;
3. Pogoji sofinanciranja
Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Pogo-

jev, meril in normativov za vrednotenje športnih programov 
v Mestni občini Koper, upoštevaje razpoložljiva proračun-
ska sredstva.

Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji bodo imela špor-
tna društva in njihova združenja.

4. Vrednost razpisnih sredstev za sofinanciranje špor-
tnih programov (točka 2. tega razpisa) je opredeljena v pro-
računu Mestne občine Koper za leto 2018.

5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena za delovanje v letu 2018, v skladu s predpisi, ki 
določajo izvrševanje proračuna.

6. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti 
izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne 
dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, 
mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. 
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma do-
kazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

7. Rok predložitve prijav in način predložitve: prijavi-
telji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko 
najkasneje do petka, 2. februarja 2018, na naslov Mestna 
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne 
oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper v času 
uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z ozna-
ko »Ne odpiraj-prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje 
športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2018, 
št.: 671-1/2018«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene 

in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo 
obravnavane.

8. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega raz-
pisa pisno obveščeni najpozneje v 45 dneh po zaključku 
razpisa.

9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva 
te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni 
strani Mestne občine Koper, www.koper.si, ter na tajništvu 
Urada za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine 
Koper (tel. 05/66-46-239).

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobi-
jo zainteresirani v Javnem zavodu za šport Mestne ob-
čine Koper pri Alešu Šepec (tel. 05/61-46-019, e-mail: 
ales.sepec@zavodzasport-kp.si) ter na Uradu za družbene 
dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper (tel. 05/66-46-239).

Mestna občina Koper

Št. 671-2/2018 Ob-1049/18

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 
27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, 
št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 
in 39/08), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju promocije 
športnih društev in klubov Mestne občine Koper (Uradni 
list RS, št. 20/13) in Sklepa župana št. 671-2/2018 z dne 
4. 1. 2018, Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje promocije športnih društev  

in klubov Mestne občine Koper v letu 2018
Predmet razpisa je sofinanciranje promocije društev 

in klubov na področju športa v Mestni občini Koper za leto 
2018.

1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci špor-
tnih programov:

– registrirana športna društva in klubi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna 

društva za posamezna območja oziroma športne panoge 
s sedežem v Mestni občini Koper,

– ki so bili izbrani za sofinanciranje športnih progra-
mov v MOK za leto preteklo leto.

2. Kot pogoj za izbor za sofinanciranje morajo prija-
vitelji zbrati najmanj 70 točk skladno s spodnjimi kriteriji:

KRITERIJI točke
1. finančno ovrednotena izvedba programa, ki izhaja iz finančnega načrta izvedbe (pri čemer se za 

finančni načrt šteje zaključno finančno poročilo za preteklo leto v skladu z veljavnimi predpisi v RS)
do 50

– od 100.000 € do 499.000 € 20
– od 500.000 € do 1.000.000 € 30
– nad 1.000.000 €
(prijavitelj prejme 20 ali 30 ali 50 točk)

50
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KRITERIJI točke
2. tradicija (leta neprekinjenega delovanja in tekmovanja prijavitelja) do 20

– od 5 do 10 let 10
– nad 10 let
(prijavitelj prejme 10 ali 20 točk)

20

3. medijska odmevnost (povprečno število obiskovalce na tekmah enega izmed ligaških oziroma drugih 
tekmovanj na letni ravni)

do 30

– od 50 do 150 10
– nad 150 do 500 20
– nad 500
(prijavitelj prejme 10 ali 20 ali 30 točk)

30

SKUPAJ 100

3. Merila javnega razpisa za določitev višine sofi-
nanciranja

Za določitev višine sofinanciranja bodo uporabljena 
spodaj navedena merila. Pri tem izrecno opozarjamo, 
da je možno pri merilih dobiti samo opredeljeno število 
točk za posamezno pod merilo in ne sorazmerno manj (v 
kolikor prijavitelj izpolnjuje navedeno merilo dobi število 
točk v celoti oziroma seštevek upravičenih točk, v kolikor 
ga ne, pa 0 točk).

MERILA točke
1. množičnost na lokalni ravni (število registriranih tekmoval/k/cev športne panoge prijavitelja v MOK, 

ločeno M/Ž)
do 40

– od 1 do 99 10
– od 100 do 299 20
– 300 in več
(prijavitelj prejme 10 ali 20 ali 40 točk)

40

2. razširjenost športne panoge na lokalni ravni (število klubov oziroma društev športne panoge 
prijavitelja v MOK ločeno M/Ž)

do 30

– od 1 do 3 10
– 4 in več
(prijavitelj prejme 30 ali 10 točk)

30

3. razširjenost športne panoge na mednarodni ravni (število vključenih držav v mednarodne panožne 
zveze)

do 30

– od 1 do 49 10
– od 50 do 99 20
– 100 in več
(prijavitelj prejme 30 ali 20 ali 10 točk)

30

SKUPAJ 100

Na podlagi vrednotenja po merilih javnega razpisa 
(zgornja tabela) se prijavitelju izračuna skupno število 
točk. Vrednost točke se izračuna tako, da se razpolo-
žljiva proračunska sredstva delijo z vsoto točk, ki so jih 
prejeli vsi prijavitelji, ki so bili izbrani za sofinanciranje 
promocije športnih društev in klubov.

Višina sofinanciranja se določi na podlagi zmnožka 
števila točk in vrednosti točke.

4. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje 
športnih programov iz druge točke za leto 2018 je največ 
do 350.000 EUR.

5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena za leto 2018 skladno s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

6. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora 
biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del 
razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse 
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena 

v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obrav-
navana kot popolna. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj 
v določenem roku ne dopolni, se zavržejo.

7. Rok predložitve prijav in način predložitve: pri-
javitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno 
pošiljko najkasneje do torka, 3. aprila 2018, na naslov 
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo 
do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako 
»Ne odpiraj-prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje 
promocije športnih društev in klubov Mestne občine Ko-
per za leto 2018, št.: 671-2/2018«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošilja-
telja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene 
in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo 
obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
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8. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpi-
sa pisno obveščeni predvidoma v 45 dneh po zaključku 
razpisa.

9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si ali 
pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času 
uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, 
Verdijeva 10, 6000 Koper.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainte-
resirani lahko dobijo na Uradu za družbene dejavnosti in 
razvoj Mestne občine Koper (tel. 05/66-46-239).

Mestna občina Koper

Št. 354-2/2018 Ob-1050/18

Na podlagi sklepa župana, št. 354-2/2018 z dne 
4. 1. 2018, Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov dela društev in drugih 

ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo 
varstva okolja v Mestni občini Koper v letu 2018

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pro-
gramov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje 
spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper 
v letu 2018.

Prijavitelj se s svojim programom oziroma aktiv-
nostjo za leto 2018 lahko prijavi samo na enega izmed 
javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2018, in 
sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva 
osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To ne 
velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje priredi-
tev v MOK za leto 2018 in za prijave na javni razpis za 
sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2018.

2. Pogoji in merila
Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo izključno društva in 

ustanove, katerih delovanje spodbuja razvoj in promoci-
jo varstva okolja in ki:

– delujejo na območju Mestne občine Koper in so 
registrirana v Sloveniji,

– delujejo s ciljem pospeševanja razvoja varovanja 
okolja na območju Mestne občine Koper ali delujejo s ci-
ljem varstva okolja na območju Mestne občine Koper,

– ne bodo prejela sredstev za letno delovanje dru-
štva iz drugih virov Mestne občine Koper v letu 2018,

– se bodo obvezno vključila v prireditev Teden mo-
bilnosti v mesecu septembru (od 16. do 22. septembra 
2018).

Predmet sofinanciranja ne bodo:
– Programi, aktivnosti, ki sodijo v redno dejavnost 

zavodov in društev, organizacija počitnic, izletov, taborov 
in letovanj.

– Stroški, vezani na redno dejavnost društva, kot so 
najemnina za poslovni prostor, kjer ima prijavitelj sedež, 
naročnina za telefon, plača redno zaposlenega na dru-
štvu ipd. niso upravičeni stroški.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustano-
vljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustano-
vah in Zakona o zavodih ali drugih organizacij, katerih 
namen in cilj delovanja je nepridobiten in imajo uradni 
sedež na ozemlju Republike Slovenije.

Mestna občina Koper bo sofinancirala delovanja 
društev in drugih ustanov pri:

– izvajanju aktivnosti za ozaveščanje in vključeva-
nju javnosti v aktivnosti, ki prispevajo k pospeševanju in 
promociji varovanja okolja,

– aktivnostih, ki neposredno prispevajo k čistejše-
mu okolju,

– aktivnostih, ki temeljijo na sodelovanju in pove-
zovanju društev ter ustanov v skupnih prizadevanjih za 
varovanje okolja,

– aktivnostih, ki so inovativne in zanimive za jav-
nost, ter tako učinkovite pri spodbujanju in promociji 
varovanja okolja,

– aktivnostih, ki jih izvajajo društva z večletnim de-
lovanjem na področju varovanja okolja,

– aktivnostih za varovanje okolja, ki bodo promovi-
rane in predstavljene širši javnosti v medijih ter sredstvih 
javnega obveščanja,

– sodelovanju na projektih v izvajanju Mestne obči-
ne Koper, in sicer obvezno v mesecu septembru v Tednu 
mobilnosti, ter v obeleženih dnevih varstva okolja, kot so 
svetovni dan okolja, dan zemlje, ekodnevi itd.

S tem javnim razpisom Mestna občina Koper ne 
sofinancira aktivnosti investicijske narave.

Merila za izbor prijav:
Komisija sofinancerja bo, po zaporedju najvišje 

ocenjenih prijav, izvedla presojo primernega zneska so-
financiranja aktivnosti z vidika višine zaprošenih sred-
stev, ostalih virov sofinanciranja, izvedljivosti prijavljenih 
aktivnosti in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti 
glede na predvideno strukturo stroškov. Poleg skupne-
ga zbira točk, bo ta presoja osnova za dodelitev višine 
sredstev sofinanciranja za posamezno prijavo.

Izločitveno merilo:
– v kolikor so aktivnosti neskladne s predmetom 

in nameni javnega razpisa, strokovna komisija prijavo 
izloči in je ne ocenjuje.

3. Obveznosti
Pogoj za uspešno kandidaturo je sodelovanje pri-

javitelja z aktivnostjo v sklopu Evropskega tedna mobil-
nosti, v primeru uspešne kandidature na razpisu pa bo 
prijavitelj moral izpolnjevati še naslednje:

– navajati bo moral MOK z njenim logotipom na 
vseh tiskanih materialih, ki so sestavni del promocijskih 
in drugih aktivnosti v zvezi s projektom,

– navajati bo moral MOK v vseh izjavah za javnost, 
na novinarskih konferencah in vabilih v zvezi s projektom 
ter drugih pojavljanjih sofinanciranega projekta v medijih,

– v kolikor se sofinancira pripravo oziroma izdelavo 
izdelka, bo MOK upravičena do dogovorjenega števila 
kosov oziroma izvodov izdelka za lastne potrebe,

– prijavitelj mora podrobno predstavitev sofinanci-
ranih aktivnosti v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, 
najkasneje 1 mesec pred pričetkom dogodka, posredo-
vati MOK na elektronski naslov ali preko elektronskega 
vmesnika, da jih MOK objavi na svojih spletnih straneh,

– prijavitelj mora najkasneje 5 dni po končanem 
dogodku po elektronski pošti poslati kratko poročilo (foto 
material in drugo gradivo, ki dokazuje izvedbo in izpol-
njevanje pogojev h katerim se je obvezal, s kratkim 
vsebinskim povzetkom projekta) o izvršenih aktivnostih. 
Fotografije lahko MOK objavi na svojih spletnih straneh.

4. Okvirna višina sredstev: vrednost razpisanih 
sredstev za sofinanciranje programov dela društev in 
drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja razvoj in 
promocijo okolja v Mestni občini Koper v letu 2018, je 
višina opredeljena s proračunom za leto 2018 največ 
do 15.000 EUR.

5. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo 
biti porabljena v letu 2018 v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

6. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na 

obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
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Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-
roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem 
obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe pro-
računskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, 
in sicer s strani pooblaščene osebe občine.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot pripo-

ročeno pošiljko najkasneje do 2. 2. 2018 na naslov Me-
stna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo 
do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in 
sicer v času uradnih ur.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z ozna-
ko: Javni razpis za sofinanciranje programov dela dru-
štev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja pro-
mocijo varstva okolja v Mestni občini Koper za leto 2018, 
»Ne odpiraj, št. 354-2/2018«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošilja-
telja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označe-
ne in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo 
obravnavane.

8. Odpiranje prijav in obvestilo o izidu javnega raz-
pisa

Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugota-
vljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če 
strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 
14 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo 
v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v določenem 
roku prijave ne dopolni, se prijava zavrže kot nepopolna.

Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila 
o izidu razpisa predvidoma v roku 30 dni po sprejemu 
odločitve.

Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo 
možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, 
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja 
proračunskih sredstev.

9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali 
pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času 
uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, 
Verdijeva 10, Koper.

Mestna občina Koper

 Ob-1053/18

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), Pravilnika 
o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini 
Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 34/08, 17/09 
– popravek in 34/10), Pravilnika o izvedbi javnega po-
ziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in 
kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13 
in 81/16) ter Odloka o proračunu Občine Kostanjevica 
na Krki za leto 2018 (Uradni list RS, št. 61/17), Občina 
Kostanjevica na Krki objavlja naslednje javne razpise (v 
nadaljevanju: javni razpisi):

1. Javni razpis za sofinanciranje programov in 
projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 2018 
sofinancirala Občina Kostanjevica na Krki

2. Javni razpis za sofinanciranje programov za 
otroke in mladino, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala 
Občina Kostanjevica na Krki

3. Javni razpis za sofinanciranje programov na 
področjih socialnega varstva in zdravstvenega var-
stva, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina Ko-
stanjevica na Krki

4. Javni razpis za sofinanciranje programov na 
področju tehnične kulture, ki jih bo v letu 2018 sofi-
nancirala Občina Kostanjevica na Krki.

Besedila navedenih javnih razpisov so od dne 
15. 1. 2018 dalje objavljena na spletni strani Občine 
Kostanjevica na Krki: www.kostanjevica.si, pod rubriko 
Javni razpisi.

Občina Kostanjevica na Krki

Št. 410-7/2017-3 Ob-1028/18

Občina Litija na podlagi Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), Odloka 
o proračunu Občine Litija za leto 2018 (Uradni list RS, 
št. 9/17 in 76/17), Pravilnika in meril o sofinanciranju 
programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture 
v Občini Litija (Uradni list RS, št. 53/05, 12/09 in 12/11), 
Lokalnega kulturnega programa Občine Litija za leto 
2018, sprejetega dne 20. 12. 2017 na 18. redni seji Ob-
činskega sveta Občine Litija, objavlja

javni razpis in javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih 

programov in projektov v Občini Litija za leto 2018
1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji: do 

pravice za pridobitev sredstev na področju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti so upravičeni izvajalci ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti (kulturna društva in njihove zveze, 
neprofitne ustanove, neformalne skupine in posamezni-
ki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjal-
cev pri Ministrstvu za kulturo, za posamezne projekte 
in kulturne prireditve v javnem interesu pa tudi javni 
zavodi in javni skladi s področja kulturnih dejavnosti), 
ki izpolnjujejo pogoje, določene v 3. členu Pravilnika 
o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju 
ljubiteljske kulture v Občini Litija. Poleg teh je pogoj za 
sofinanciranje redne dejavnosti društev vsaj en nastop 
na reviji JSKD oziroma srečanju ustrezne zvrsti in nasto-
pi na občinskih kulturnih prireditvah v javnem interesu, 
kot jih določa LKP 2018.

2. Višina sredstev za razpisane programe v letu 
2018 je določena v Odloku o proračunu Občine Litija za 
leto 2018 in znaša:

– na p.p. 1834 Ljubiteljske kulturne dejavnosti in 
prireditve: 87.000 EUR;

– na p.p. 1838 Kulturni domovi, objekti v KS: 
20.000 EUR;

– na p.p. 1866 Stara sodnija – obratovalni stroški: 
3.600 EUR.

3. Sredstva se razdelijo v skladu s sprejetim Lo-
kalnim kulturnim programom Občine Litija za leto 2018. 
Izvajalci programov in projektov s področja ljubiteljske 
kulture prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij na iz-
branem področju v skladu z merili in točkovanjem prijav.

4. Predlagatelji programov morajo v svoji prijavi 
posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali pri-
reditev, izpolnjenih na predpisanih obrazcih, ki jih lahko 
dobijo na spletni strani Občine Litija: http://www.litija.si.

5. Zadnji rok za zbiranje prijav je petek, 16. 2. 2018, 
do 12. ure. Prijave so lahko oddane osebno v sobi 43 – 
tajništvo Občine Litija, ali poslane priporočeno po pošti 
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(datum poštnega žiga: do vključno 16. 2. 2018). Javno 
odpiranje prijav bo v ponedeljek, 19. 2. 2018, ob 10. uri, 
v mali sejni sobi Občine Litija.

6. Prijave je potrebno poslati na predpisanih 
obrazcih in v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, 
Jerebova 14, 1270 Litija, z obveznim pripisom: »Ne 
odpiraj – javni razpis/poziv za kulturo 2018!«. Na hrb-
tni strani ovojnice mora biti izpisan natančen naziv in 
naslov predlagatelja.

Komisija ne bo obravnavala prijav, ki bodo:
– oddane po določenem roku za oddajo prijav,
– neustrezno naslovljene in
– nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma 

zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev prijav, 
ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.

7. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skla-
du s pravilnikom in merili, z izbranimi izvajalci pa bodo 
sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Dodeljena sredstva 
na podlagi tega razpisa in poziva morajo biti porabljena 
v letu 2018 za namene, za katere so bila dodeljena.

8. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni 
v predpisanem roku.

9. Dodatne informacije lahko zainteresirani prej-
mejo preko e-pošte: marjana.weilgoni@litija.si ali 
obcina.litija@litija.si.

Občina Litija

Št. 410-8/2017 Ob-1029/18

Občina Litija na podlagi Pravilnika o postopkih in 
merilih za sofinanciranje programov na področju soci-
alnega varstva v Občini Litija (Uradni list RS, št. 76/08), 
Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2018 (Uradni 
list RS, št. 9/17 in 76/17) in Lokalnega programa social-
nega varstva v Občini Litija za leto 2018, sprejetega dne 
20. 12. 2017 na 18. redni seji Občinskega sveta Občine 
Litija, objavlja

javni razpis in javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

programov/projektov s področja socialnega 
varstva v Občini Litija v letu 2018

1. Predmet javnega razpisa in javnega poziva: sofi-
nanciranje stroškov izvedbe programov/projektov s po-
dročja socialnega varstva ter programov in projektov ve-
teranskih društev, ki jih bodo izvajalci izvajali za občane 
Občine Litije v letu 2018.

Programi in projekti, za katere so predlagatelji 
z enako vsebino že kandidirali ali pridobili sredstva iz 
drugih razpisov ali so jim zagotovljena iz drugih prora-
čunskih virov Občine Litija, se ne bodo upoštevali pri 
razdelitvi sredstev na tem razpisu/pozivu.

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji, so 
določeni v 6. členu Pravilnika o postopkih in merilih za 
sofinanciranje programov na področju socialnega var-
stva v Občini Litija.

3. Okvirna višina sredstev:
– p.p. 2048 Humanitarna društva: 26.000 EUR
– p.p. 2049 Rdeči križ: 11.000,00 EUR
– p.p. 2054 Veteranska društva 3.000,00 EUR.
4. Merila in kriteriji za izbor programov/projektov: 

programi/projekti se bodo vrednotili po merilih in kriteri-
jih, določenih v Pravilniku o postopkih in merilih za so-
financiranje programov na področju socialnega varstva 
v Občini Litija.

5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na sredstva na podlagi tega razpisa/poziva morajo biti 
porabljena v letu 2018 za programe/projekte, za katere 
so bila dodeljena.

6. Rok za oddajo prijav in način oddajanja: predlogi 
morajo biti oddani do petka, 16. 2. 2018, osebno v taj-
ništvo Občine Litija, soba 43, do 12. ure, ali poslane 
priporočeno po pošti (datum poštnega žiga: do vključno 
16. 2. 2018) na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 
1270 Litija.

Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah 
z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za socialno varstvo 
v letu 2018«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden 
naziv in poštni naslov predlagatelja.

Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo od-
dani po določenem roku za oddajo predlogov, neustre-
zno naslovljeni ali nepopolni glede izpolnjenih obraz-
cev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za 
dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu 
o dopolnitvi.

7. Odpiranje prispelih predlogov: torek, 20. 2. 2018, 
ob 10. uri; odpiranje ne bo javno.

8. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu razpisa 
obveščeni v predpisanem roku. Izbrani predlagatelji pro-
grama bodo prejeli sklep o izboru programov/projektov, 
ki se bodo sofinancirali iz proračuna Občine Litija, in 
bodo hkrati pozvani k podpisu pogodbe.

9. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: 
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki 
dobijo na spletnih straneh http://www.litija.si, dodatne 
informacije v zvezi z razpisom pa dobijo preko e-pošte: 
marjana.weilgoni@litija.si ali obcina.litija@litija.si.

Občina Litija

Št. 430-2/2018-3 Ob-1030/18

Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, na pod-
lagi 18. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem 
sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Odloka o proračunu 
Občine Litija za leto 2018 (Uradni list RS, št. 9/17 in 
76/17) in 34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, 
št. 31/17) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektov  
in programov v Občini Litija v letu 2018

1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina Litija, Jere-
bova ulica 14, 1270 Litija.

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je sofinanciranje stroškov projektov in programov 
za mlade, ki jih bodo izvajalci realizirali v letu 2018. 
Vsebine sofinanciranja so razvidne v razpisni doku-
mentaciji.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji:
– da so registrirani v RS kot pravna oseba, ki deluje 

v mladinskem sektorju in je organizirana kot mladinska 
organizacija ali organizacija za mlade ali mladinski svet,

– izvajajo aktivnosti, namenjene mladim in za mla-
de, ki so predmet razpisa,

– da imajo sedež ali registrirano enoto na območju 
Občine Litija,

– trajnejše, vsaj že enoletno delovanje (šteto od 
dneva objave tega razpisa v Uradnem listu RS) na po-
dročju, ki je predmet tega razpisa,

– da imajo zagotovljene osnovne materialne, pro-
storske, kadrovske in organizacijske možnosti za izva-
janje prijavljenih projektnih aktivnosti,

– da imajo izdelano pregledno in jasno finančno 
konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene la-
stne in druge vire financiranja,

– da njihove aktivnosti nimajo pridobitnega znača-
ja in se izvajajo izven rednih šolskih oziroma študijskih 
programov,
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– da so projekti po presoji strokovne komisije v jav-
nem interesu Občine Litija,

– prijavitelji lahko z vsebinsko istim projektom ozi-
roma programom kandidirajo le na enem občinskem 
javnem razpisu v letu 2018.

4. Višina razpisanih sredstev in obdobje za porabo 
dodeljenih sredstev: višina razpisanih sredstev znaša 
5.000 EUR. Občina Litija bo posamezen projekt oziroma 
program sofinancirala največ do 80 % vseh predvidenih 
stroškov. Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa 
morajo biti porabljena v letu 2018 za namene, za katere 
so bila dodeljena.

5. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prispelih 
prijav: merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav so 
navedena in podrobneje razčlenjena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Razpisna dokumentacija: predlagatelji morajo 
v svoji prijavi posredovati natančen opis projektov/pro-
gramov, izpolnjenih na predpisanih obrazcih, ki jih dobijo 
na spletnih straneh Občine Litija: http://www.litija.si.

7. Rok za oddajo prijav in način oddaje: zadnji rok 
za zbiranje prijav je petek, 23. 2. 2018, do 12. ure. Pri-
jave so lahko oddane osebno v sobi št. 43 – tajništvo 
Občine Litija, ali poslane priporočeno po pošti na naslov 
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija (datum po-
štnega žiga: do vključno 23. 2. 2018). Prijave je potreb-
no poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici 
na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, 
z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – sofinanciranje za 
mlade 2018«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti na-
veden polni naziv in naslov prijavitelja. Komisija ne bo 
obravnavala predlogov, ki bodo oddani po določenem 
roku za oddajo predlogov, neustrezno naslovljeni ali ne-
popolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih 
prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo 
določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.

8. Odpiranje prispelih prijav: odpiranje prispelih pri-
jav bo izvedla pristojna komisija v torek, dne 27. 2. 2018. 
Odpiranje prijav ne bo javno. Prijavitelji z nepopolnimi 
prijavami bodo pisno pozvani k dopolnitvi v roku 8 dni 
od prejema poziva za dopolnitev. Prijave, ki ne bodo do-
polnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene kot 
nepopolne. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni 
v predpisanem roku.

9. Dodatne informacije: Karmen Merela, 
tel. 01/89-63-438 in e-pošta karmen.merela@litija.si ali 
obcina.litija@litija.si.

Občina Litija

 Ob-1051/18

Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Karde-
lja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 13. člena Odloka 
o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 2/16 in 68/17) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih projektov v Mestni 

občini Nova Gorica v letu 2018
I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nepro-

fitnih kulturnih projektov iz sredstev proračuna Mestne 
občine Nova Gorica (v nadaljevanju mestna občina) za 
leto 2018 s področja uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih 
in intermedijskih umetnosti, sodobnega plesa, knjige in 
bralne kulture, filma, kulturne dediščine in drugih po-
dročij kulture.

S podporo kulturnim projektom mestna občina omo-
goči izvedbo posamičnih kulturnih aktivnosti, ki so v jav-
nem interesu mestne občine.

II. Opredelitev pojmov:
– Javni interes je interes za ustvarjanje, posredo-

vanje in varovanje kulturnih dobrin na področju mestne 
občine, ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje. 
Javni interes za kulturo se določa z zakoni ter z lokalnim 
programom za kulturo mestne občine, udejanja pa z jav-
nim razpisom za financiranje kulturnih projektov.

– Podpora kulturnim projektom je oblika javnega 
financiranja, ki je namenjena temu, da se omogoči iz-
vedba posamičnih kulturnih aktivnosti, ki so v javnem 
interesu.

– Izraz kulturni projekt (v nadaljevanju projekt) se 
uporablja za označevanje posamične kulturne aktiv-
nosti, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena 
samostojna celota in bo izvedena na območju Mestne 
občine Nova Gorica ter tudi za označevanje več projek-
tov hkrati, ki predstavljajo v enem letu celoto.

– Izraz nevladna kulturna organizacija se uporablja 
za pravne osebe, ki so ustanovljene kot društvo, zveza 
društev, ustanova, zasebni zavod ali druga nevladna 
organizacija, ki deluje na razpisnih področjih.

– Samozaposleni na področju kulture so fizične 
osebe, ki so vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi 
pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije.

– Odgovorna oseba prijavitelja je odgovorni nosilec 
projekta, ki predstavlja in zastopa organizacijo, ki se pri-
javlja na razpis, oziroma je samozaposleni na področju 
kulture, če je sam prijavitelj.

III. Namen javnega razpisa je ohranjanje, spodbu-
janje in razvoj za mestno občino pomembnih kulturnih 
projektov, ki se izvajajo na njenem območju in so dosto-
pni širši javnosti.

IV. Prijavitelji na javni razpis morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje:

– imajo sedež dejavnosti na območju mestne obči-
ne, če je prijavitelj nevladna organizacija oziroma imajo 
stalno prebivališče v mestni občini, če je prijavitelj sa-
mozaposleni na področju kulture,

– so registrirani za izvajanje projektov na razpisnih 
področjih oziroma imajo eno izmed navedenih dejavno-
sti opredeljeno v ustanovitvenem aktu oziroma statutu 
in na dan objave javnega razpisa formalno delujejo 
najmanj eno leto, če je prijavitelj nevladna organizacija 
oziroma so vpisani v razvid samozaposlenih na področju 
kulture pri pristojnem ministrstvu, če je prijavitelj samo-
zaposleni na področju kulture,

– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakoni in 
drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,

– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo projekta,

– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do 
mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju 
kulturnih dejavnosti iz preteklih let, če so na njih sode-
lovali,

– odgovorna oseba izvajalca ni bila kaznovana ali 
v postopku zaradi kršenja določb Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije – ZIntPK (Uradni list RS, 
št. 69/11), niti nima omejitve poslovanja na podlagi tega 
zakona,

– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju 
o prijavljenem projektu z namenom objave rezultatov 
razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s pred-
pisi o dostopnosti informacij javnega značaja in o var-
stvu osebnih podatkov,

– prijavljeni projekt oziroma dejavnost prijavitelja 
se ne sme financirati iz sredstev drugih javnih razpisov 
oziroma iz proračunskih sredstev mestne občine oziro-
ma preko Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, 
Območna izpostava Nova Gorica.
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Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo zgornjih pogo-
jev, bodo izločene iz postopka ocenjevanja in zavržene.

V. Predmet sofinanciranja so projekti, ki se izvajajo 
na območju Mestne občine Nova Gorica in bodo izve-
deni v proračunskem letu 2018.

Prijavitelj lahko na razpis prijavi največ dva projek-
ta, ki se lahko tudi sofinancirata.

Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo navedenih po-
gojev, pristojni organ zavrne.

Mestna občina iz sredstev tega razpisa ne sofinan-
cira: profitnih projektov, odhodkov za plače prijaviteljev, 
odhodkov za formalno izobraževanje (redno in izredno) 
na vseh stopnjah ter vlaganja v nakup oziroma vzdrže-
vanje nepremičnin in opreme.

VI. Upravičenci za prijavo na javni razpis so:
– nevladne organizacije s statusom pravne osebe 

s sedežem v mestni občini, ki so ustanovljene kot dru-
štvo, zveza društev, ustanova, zavod ali druga nevladna 
organizacija in

– samozaposleni na področju kulture, ki so vpisani 
v razvid samozaposlenih na področju kulture pri Ministr-
stvu za kulturo Republike Slovenije.

Subjekti, ustanovljeni po Zakonu o gospodarskih 
družbah, javni zavodi in fizične osebe, ki niso vpisane 
v razvid samozaposlenih v kulturi, niso upravičenci za 
prijavo na razpis.

Vloge prijaviteljev, ki niso upravičenci, bodo s skle-
pom zavržene.

VII. Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani 
mestne občine so stroški:

– ki so potrebni za izvedbo kulturnega projekta in 
so vezani izključno na izvedbo prijavljenega kulturnega 
projekta na območju mestne občine,

– so opredeljeni v prijavi prijavitelja,
– niso in ne bodo istočasno financirani s strani 

drugih financerjev ali iz drugih javnih razpisov oziroma 
drugih proračunskih postavk mestne občine,

– ki so dejansko nastali,
– ki so prepoznavni in preverljivi ter podprti z izvirni-

mi dokazili (računi, pogodbe, potrdila o izvedenih plačilih 
in druga obračunska dokumentacija).

Splošni materialni stroški prijavitelja (stroški teleko-
munikacij, plačilnega prometa, računovodstva, pisarni-
škega materiala, vode, elektrike in podobnih stroškov) 
ter honorar zaposlenih pri prijavitelju, ki je nevladna or-
ganizacija, so upravičeni stroški v višini do največ 10 % 
vrednosti prijavljenega projekta.

Med lastna sredstva se lahko šteje tudi prostovoljno 
delo članov v nevladnih organizacijah, katerega vre-
dnost se, skladno s predpisi, ki urejajo prostovoljstvo, 
definira ob posameznem javnem razpisu, vendar ne več 
kot 10 % vrednosti prijavljenega projekta.

Če je prijavitelj samozaposleni na področju kulture, 
mora predvideti najmanj 60 % sredstev kot materialne 
stroške in honorarje ostalih sodelujočih ter največ 40 % 
sredstev vrednosti projekta kot lasten honorar.

Prijavljeni projekt mora biti finančno uravnotežen, 
kar pomeni, da so prihodki in odhodki enaki.

Neupravičeni stroški projekta vedno predstavljajo 
breme, ki ga nosi izvajalec.

VIII. Prijavitelj lahko iz javnega razpisa zaprosi za 
sofinanciranje projekta do največ 70 % celotne vredno-
sti projekta, hkrati pa zaprošeni znesek sofinanciranja 
ne sme presegati 15 % celotne vrednosti razpisanih 
sredstev.

Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo navedenih po-
gojev, pristojni organ zavrne.

IX. Višina predvidenih finančnih sredstev, ki 
so predmet razpisa, je 60.000 EUR. Projekti morajo biti 

realizirani in dodeljena sredstva porabljena v letu 2018 
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

Mestna občina Nova Gorica si pridružuje pravico 
do spremembe višine razpoložljivih sredstev v primeru, 
da se višina sredstev spremeni v postopku sprejemanja 
rebalansa proračuna Mestne občine Nova Gorica za 
leto 2018.

X. Strokovna komisija oceni projekte na podlagi 
naslednjih kriterijev:

Kriterij 1: Kakovost projekta:
1.1 Vsebinsko vrednotenje projekta
– vsebinska tehtnost, izvirnost, celovitost, zaokro-

ženost, aktualnost
– ustvarjalnost, inovativnost v pristopu in izvedbi
– dopolnjevanje in zaokroževanje programske po-

nudbe na območju MONG
(do 30 točk)
1.2 Prepoznavnost projekta in prepoznavnost so-

delujočih pri projektu (avtorji, nastopajoče skupine in 
posamezniki, projektni partnerji glede na ugled na naci-
onalni oziroma mednarodni ravni, vključevanje domačih 
vrhunskih ustvarjalcev ipd.)

(do 10 točk)
1.3 Kakovost predstavitve projekta in njegova do-

stopnost javnosti: promocijski načrt, pričakovani učinki 
projekta, načrtovani doseg ciljnih skupin, mednarodna 
promocija, dostopnost projekta

(do 20 točk)
1.4 Organizacijska zahtevnost projekta (vsebinska 

in tehnična)
(do 15 točk)
(Skupaj do 75 točk)
Kriterij 2: Reference prijavitelja:
2.a) Za nevladne organizacije:
2a1) Izvajalec ima status organizacije v javnem in-

teresu na področju kulture na podlagi Pravilnika o prido-
bitvi statusa v javnem interesu na področju kulture in/ali 
je prejel Nagrado Franceta Bevka oziroma Bevkovo 
listino oziroma referenčno nagrado na državnem nivoju 
(Prešernova nagrada, Borštnikov prstan ipd.) (5 točk)

2a2) Druge reference: z dokazili izkazuje referen-
ce o izvedbi pomembnih projektov, odmevnost dela in 
ustvarjanja v širšem (državnem, čezmejnem) okolju, 
nagrade, priznanja itd. za obdobje zadnjih treh let (do 
10 točk)

(Skupaj do 15 točk)
2.b. Za samozaposlene na področju kulture:
2b1) Izvajalec je prejel Nagrado Franceta Bevka 

oziroma Bevkovo listino oziroma Referenčno nagrado 
na državnem nivoju (Prešernova nagrada, Borštnikov 
prstan ipd.) (5 točk)

2b2) Druge reference: z dokazili izkazuje referen-
ce o izvedbi pomembnih projektov, odmevnost dela in 
ustvarjanja v širšem (državnem, čezmejnem) okolju, 
nagrade, priznanja itd. za obdobje zadnjih treh let (do 
10 točk)

(Skupaj do 15 točk)
Kriterij 3: Finančna ustreznost projekta:
– finančna konstrukcija projekta je podana pregle-

dno, realno in ekonomično (do 5 točk),
– izkazuje večji delež lastnih sredstev oziroma dru-

gih virov financiranja (ministrstva, koprodukcije, sred-
stva EU itd.), nad 50 % lastnih sredstev (5 točk)

(Skupaj do 10 točk)
XI. Izračun vrednosti sofinanciranja
Končno število točk za posamezen projekt se iz-

računa kot povprečna ocena prisotnih članov komisije.
Financira se tiste projekte, ki bodo v postopku izbire 

ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
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Najvišje možno število prejetih točk za posamezen 
projekt znaša 100 točk. Financirajo se tisti projekti pri-
javiteljev, ki v postopku ocenjevanja na podlagi zgoraj 
navedenih kriterijev prejmejo povprečno oceno od 70 do 
100 točk. Projekti, ki v postopku ocenjevanja ne doseže-
jo 70 točk, ne bodo sofinancirani.

Končni izračun vrednosti sofinanciranja posame-
znega projekta se izračuna na podlagi naslednje for-
mule:

RAZPISANA SREDSTVA
X

KONČNO ŠTEVILO TOČK 
ZA PROJEKT

X UPRAVIČENA ZAPROŠENA SREDSTVA 
ZA POSAMEZEN PROJEKTVSOTA IZRAČUNANIH 

DELEŽEV PROJEKTOV 100

Predlog višine sredstev financiranja za posamezen 
projekt se določi na podlagi določb Odloka o sofinanci-
ranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica, 
javnega razpisa, rezultatov ocenjevanja, višine upravi-
čenih zaprošenih sredstev s strani prijavitelja ter višine 
razpisanih sredstev.

Višina dodeljenih sredstev za posamezen projekt 
ne sme presegati 70 % upravičenih stroškov za izvedbo 
posameznega projekta.

Postopek, kriteriji in način točkovanja vlog so po-
drobno opredeljeni v razpisni dokumentaciji, ki je se-
stavni del razpisa.

XII. Razpisna dokumentacija
Prijavitelj mora v vlogi na razpis predložiti naslednjo 

dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec (podpisan, 

ustrezno potrjen oziroma žigosan) in
– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu.
Vloga je popolna, če vsebuje zgoraj navedene do-

kumente, ki so podrobneje opredeljeni v razpisni do-
kumentaciji. Za popolno vlogo se šteje tudi nepopolna 
vloga, ki jo je stranka v celoti dopolnila v petih dneh od 
prejema poziva k dopolnitvi. Vlogo je dovoljeno dopol-
njevati le v tistem delu, ki se ne nanaša na vsebino prija-
vljenih projektov. Po preteku roka za dopolnitev, dodatne 
dopolnitve vlog niso možne.

Če prijavitelj prijavi dva projekta, mora v skupni 
vlogi vsak projekt prijaviti na posameznem razpisnem 
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Prijavitelj lahko vlogo spreminja do preteka razpi-
snega roka.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave do iz-
teka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne 
občine Nova Gorica www.nova-gorica.si, pod rubriko 
»Razpisi«. Prijavitelji lahko za razpisno dokumentacijo 
zaprosijo tudi preko elektronskega naslova majda.pe-
tejan@nova-gorica.si oziroma petra.konrad@nova-go-
rica.si ali jo prevzamejo osebno v času uradnih ur v taj-
ništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine 
Nova Gorica (soba 27/III).

XIII. Javni razpis se prične 12. 1. 2018 in se zaključi 
12. 2. 2018.

XIV. Realizacija projektov in poraba sredstev
Projekti, katerih rok izvedbe bo prijavljen v obdobju 

med 1. 1. 2018 in 30. 11. 2018, morajo biti realizirani 
najkasneje do 30. 11. 2018, do tega datuma morajo biti 
tudi porabljena dodeljena proračunska sredstva.

Projekti, katerih rok izvedbe bo prijavljen v oziroma 
tudi v mesecu decembru 2018, morajo biti realizirani 
najkasneje do 31. 12. 2018. Dodeljena proračunska 
sredstva v višini najmanj 80 % morajo biti porabljena 

najkasneje do 30. 11. 2018, sredstva v višini do največ 
20 % pa do 31. 12. 2018.

Mestna občina bo odobrena sredstva za sofinanci-
ranje projektov v letu 2018 nakazovala skladno z veljav-
nimi predpisi o izvrševanju proračuna.

Podrobnejša navodila o predložitvi dokazil o rea-
lizaciji posameznega projekta in o porabi sredstev ter 
načinu nakazovanja sredstev se določi v razpisni do-
kumentaciji.

XV. Prijavitelji morajo prijave z vsemi prilogami v za-
prti ovojnici pravočasno poslati na naslednji naslov: Me-
stna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 
Nova Gorica, z oznako »Javni razpis za kulturo 2018 – 
ne odpiraj« ali jih osebno oddati v glavni pisarni Mestne 
občine Nova Gorica (soba št. 36/I). Na ovojnici mora biti 
naveden tudi naziv in naslov prijavitelja.

V primeru dopolnjevanja vloge, ki jo prijavitelj lahko 
dopolnjuje do izteka roka za prijavo na javni razpis, je 
potrebno poleg oznake javnega razpisa ter naziva in 
naslova prijavitelja navesti tudi besedo »Dopolnitev«.

Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka, to 
je do 12. 2. 2018 do 10. ure, prispe na naslov naročnika 
(žig na priporočeni pošiljki ni merilo) oziroma je do 12. 2. 
2018 do 10. ure vložena v sprejemni pisarni naročnika 
(soba 36/I).

Vlogo, ki ni pravočasna, ni oddana izključno na 
obrazcih razpisne dokumentacije ali je ni vložila upravi-
čena oseba, pristojni organ zavrže s sklepom.

XVI. Predvideni datum odpiranja vlog je 13. 2. 2018 
v prostorih Mestne občine Nova Gorica.

Odpiranju vlog sme prisostvovati vsak prijavitelj, ki 
kandidira na javnem razpisu.

Mestna občina Nova Gorica bo najkasneje v roku 
45 dni od zaključka odpiranja vlog z odločbo obvesti-
la prijavitelje o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali 
o zavrnitvi sofinanciranja kulturnega projekta. Rezultati 
javnega razpisa bodo objavljeni na spletni strani Mestne 
občine Nova Gorica.

XVII. Župan lahko do izdaje odločb ustavi posto-
pek javnega razpisa. Župan sprejme sklep o ustavitvi 
postopka, ki se objavi na način, kot je bilo objavljeno 
besedilo javnega razpisa.

XVIII. Dodatne informacije o razpisu lahko dobite 
na Oddelku za družbene dejavnosti na tel. 05/335-01-65 
(Majda Petejan).

Mestna občina Nova Gorica

Št. 3541-8/2017-2 Ob-1081/18

Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih jav-
nih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 
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– ZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – 
ORZGJS40), 42. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem 
partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06), 149. čle-
na Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, 
št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16) 
in 19. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev 
koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske 
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpad-
kov v Občini Veržej (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 6/17, 47/17) objavlja župan Občine Veržej naslednji

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje lokalne 

gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov v Občini Veržej

1. Koncedent: Občina Veržej, Ulica bratstva in eno-
tnosti 8, 9241 Veržej.

2. Objava odločitve o podelitvi koncesije: Odlok 
o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske 
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpad-
kov v Občini Veržej (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 6/17), Odlok o predmetu in pogojih za podelitev kon-
cesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske 
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpad-
kov v Občini Veržej (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 6/17, 47/17).

3. Predmet, narava ter obseg in območje izvajanja 
koncesije: predmet koncesije je opravljanje obvezne 
občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih 
vrst komunalnih odpadkov v Občini Veržej.

4. Začetek in predviden čas trajanja koncesijskega 
razmerja: koncesijsko razmerje se sklene za 15 let z za-
četkom po sklenitvi Pogodbe o koncesiji za opravljanje 
obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Veržej.

5. Postopek izbire koncesionarja
Izbira koncesionarja se bo opravila po postopku 

konkurenčnega dialoga, v skladu z določili zakona, ki 
ureja javno-zasebno partnerstvo in ob smiselni uporabi 
določil zakona, ki ureja javno naročanje in zakona, ki 
ureja gospodarske javne službe.

Koncedent v prvi fazi konkurenčnega dialoga, 
v skladu s pogoji, navedenimi v javnem razpisu, izbere 
kandidate, s katerimi v drugi fazi vodi dialog, namenjen 
ugotovitvi in opredelitvi sredstev ter najprimernejših re-
šitvah za opravljanje javne službe. V tem dialogu lahko 
koncedent z izbranimi kandidati razpravlja o vseh vidikih 
načina izvajanja javne službe ter rešitve po potrebi med 
seboj primerja. Koncedent nadaljuje konkurenčni dialog 
s kandidati vse dotlej, dokler ne najde rešitve, ki ustreza 
njenim ciljem in potrebam.

Po odločitvi, da je dialog zaključen, koncedent ob-
vesti vse kandidate, ki so sodelovali v zadnji fazi dialoga 
in jih pozove, da predložijo končne ponudbe, pripravlje-
ne ob upoštevanju rešitev, predstavljenih in opredeljenih 
med dialogom. Predložene ponudbe morajo vsebovati 
vse elemente, zahtevane in potrebne za opravljanje 
javne službe.

Koncedent sme od kandidata, ki je predložil eko-
nomsko najugodnejšo ponudbo, zahtevati, da pojasni 
nekatere elemente svoje ponudbe ali pa da potrdi zave-
ze, podane v svoji ponudbi, če pojasnilo ali potrditev ne 
pomeni spremembe ponudbe, ki bi povzročila izkrivljanje 
konkurence oziroma imela diskrimonatorni učinek.

6. Kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne doku-
mentacije: razpisna dokumentacija je brezplačno dosto-
pna na uradni spletni strani Občine Veržej: www.verzej.si 

v katalogu informacij javnega značaja pod rubriko: »Ob-
jave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki 
urejajo javne razpise/naročila«.

7. Kraj in rok za predložitev vloge in pogoji za nji-
hovo predložitev

Ponudniki morajo svoje vloge osebno ali priporo-
čeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku 
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Veržej, Ulica bratstva 
in enotnosti 8, 9241 Veržej.

Na prednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne 
odpiraj – Prijava na javni razpis: Koncesija za opravlja-
nje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov v Občini Veržej«.

Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden 
naziv in naslov pošiljatelja.

Vloge je potrebno oddati najkasneje do 12. 2. 2018 
do 12. ure.

8. Vsebina vloge
Ponudnik mora oddati vlogo na obrazcih v razpisni 

dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav 
tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma 
priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumen-
tacije.

Naročnik (koncedent) bo ocenjeval in izbiral izključ-
no le veljavne vloge. Veljavne bodo tiste vloge, ki bodo 
pravočasne in popolne.

Vloga je pravočasna, če je osebno oddana oziroma 
če prispe po pošti na naslov naročnika (koncedenta) do 
datuma in ure, določene v tem javnem razpisu.

Vloga je popolna:
– če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane po-

goje,
– če je podana za razpisano krajevno območje iz-

vajanja storitev,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
9. Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in 

dokazila o njihovem izpolnjevanju: pogoji in dokazila za 
izpolnjevanje pogojev so določeni v razpisni dokumen-
taciji. Ponudnik mora izjave predložiti na predpisanih 
obrazcih brez dodatnih pogojev: pripisi in dodatni pogoji 
ponudnika se ne upoštevajo.

10. Pogoji za predložitev skupne vloge: pogoji 
za predložitev skupne vloge so določeni v razpisni do-
kumentaciji.

11. Finančno zavarovanje za resnost prijave in po-
nudbe: ponudnik je dolžan predložiti ustrezno zavaro-
vanje za resnost prijave in ponudbe. Višina in oblika 
zavarovanja je opredeljena v razpisni dokumentaciji.

12. Merila za izbiro najugodnejšega kandidata
Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno 

merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe. Ekonomsko 
najugodnejša ponudba je sestavljena iz naslednjih pon-
derjev:

– ponujena cena izvajanja storitev, ki so predmet 
javnega razpisa in

– število občin, v katerih koncesionar izvaja javno 
službo.

Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. čle-
na Zakona o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ na-
vedena v padajočem zaporedju njihove pomembnosti. 
Podrobnejša vsebina meril in ponderjev je opredeljena 
v razpisni dokumentaciji, Relativna utež posameznega 
ponderja bo določena v okviru konkurenčnega dialoga 
in pred oddajo končnih pisnih ponudb.

13. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: vse 
prispele vloge se bodo odpirale na javnem odpiranju, ki 
bo potekalo dne 12. 2. 2018 na sedežu Občine Veržej, 
Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, v sejni sobi 
ob 13. uri.
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14. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o iz-
idu javnega razpisa: kandidati bodo obveščeni o izidu 
javnega razpisa z izdajo upravne odločbe o podelitvi 
koncesije, ki jo bo izdal pristojni organ občine v roku 
30 dni od prejema končnih ponudb kandidatov, ki jih bo 
koncedent izbral za drugo fazo postopka konkurenčne-
ga dialoga.

15. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko zainteresirani po-

nudniki dobijo pri kontaktni osebi: Melita Moravec, 
tel. 02/584-44-86 e-pošta: obcina.verzej@siol.net.

Vsa vprašanja morajo zainteresirani ponudniki po-
sredovati po e-pošti na naslov: obcina.verzej@siol.net.

Naročnik (koncedent) bo vse odgovore na zasta-
vljena vprašanja objavil na uradni strani Občine Veržej: 
www.verzej.si v katalogu informacij javnega značaja pod 
rubriko: »Objave in razpisna dokumentacija v skladu 
s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila«.

16. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumen-
tacije: naročnik (koncedent) si pridružuje pravico, da 
najkasneje štiri dni pred potekom roka za oddajo vloge 
spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Spremem-
ba bo v obliki »dopolnila« objavljena na uradni strani Ob-
čine Veržej: www.verzej.si, v katalogu informacij javnega 
značaja pod rubriko: “Objave in razpisna dokumentacija 
v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila”. 
Naročnik (koncedent) bo v tem primeru po potrebi po-
daljšal rok za oddajo vloge, da bo ponudnikom omogo-
čil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne 
dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo vloge se 
pravice in obveznosti naročnika (koncedenta) in ponu-
dnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz 
podaljšanega roka za oddajo vlog.

17. Program opravljanja dejavnosti javne službe: 
ponudnik mora k vlogi predložiti program opravljanja 
javne službe z oceno stroškov za celotno obdobje opra-
vljanja storitev, ki so predmet javnega razpisa.

18. Sklenitev pogodbe o koncesiji: izbrani ponudnik 
bo dolžan skleniti pogodbo o koncesiji za opravljanje 
gospodarske javne službe v roku 15 dni po dokončnosti 
upravne odločbe o podelitvi koncesije.

Občina Veržej

Št. 4201-0001/2018 Ob-1052/18

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. 
na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 
90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 35. do 
39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in Poslovnega načrta druž-
be za leto 2018 objavlja

javni razpis
za prodajo vozil:  

IVECO EUROCARGO ML 150E25K  
IVECO EUROTRAKKER 190 E31H  

z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Javno podjetje Komunalno podjetje 

Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika.
II. Predmet prodaje:
1. Predmet prodaje je rabljeno tovorno vozilo za ko-

munalne namene IVECO EUROCARGO ML 150E25K, 
inventarna številka: 02190, znamka: Iveco, tip, mo-
del: EUROCARGO ML 150 E25K, komercialna oznaka: 
ML 150 E25K, številka šasije: ZCFA1LJ0302505800, 
datum prve registracije: 22. 10. 2007, vrsta vozila: za ko-

munalne namene, oblika nadgradnje: smetarski zaboj-
nik, moč motorja (kW): 185, vrsta goriva: dizel, masa vo-
zila (v kg): 9.755, največja dovoljena masa (kg) 15.000, 
število km 192.896, barva: S0D, bela, novo svečo za 
stiskanje smeti, vozilo ni registrirano, izhodiščna cena 
13.131,00 EUR brez DDV in 16.019,82 z DDV.

2. Predmet prodaje je rabljeno tovorno vozi-
lo IVECO EuroTrakker 190 E31H, inventarna števil-
ka: 01933, znamka: Iveco, tip, model: EuroTrakker 
190 E31H, komercialna oznaka: 190 E31H, številka 
šasije: WJMA1VNS10C132305, datum prve registracije: 
3. 9. 2004, vrsta vozila: tovorno vozilo, oblika nadgra-
dnje: keson prekucnik, moč motorja (kW): 228, vrsta 
goriva: dizel, masa vozila (v kg): 8.640, največja do-
voljena masa (kg) 19.000, število km 232.898, barva: 
S2B, oranžna, keson na notranji strani ojačan z ma-
terialom hardock, vozilo ima priključek za namestitev 
snežnega pluga, vozilo ni registrirano, izhodiščna cena 
10.209,00 EUR brez DDV in 12.454,98 z DDV.

III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno-kupljeno, zato kupec 

nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. Prodaja-
lec ne odgovarja za stvarne napake predmeta prodaje.

2. Ponudnik mora najkasneje do dne 25. 1. 2018 
plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % od 
navedene izhodiščne cene (brez DDV) za vsako vozilo, 
za katerega daje ponudbo. Varščino je potrebno plačati 
na račun prodajalca Javno podjetje Komunalno podjetje 
Vrhnika, d.o.o., št. SI56 0202 7001 1262 773, ki je od-
prt pri NLB d.d. in fotokopijo dokazila o plačilu priložiti 
k prijavi na razpis. Varščina bo uspelemu ponudniku 
vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo 
sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 8 dni 
po končani izbiri.

3. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji vozila je 
15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika. 
Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne sklene, se 
šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe, 
vplačano varščino pa zadrži prodajalec.

Kupnino je kupec – izbrani ponudnik dolžan plačati 
v celoti v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Rok plačila 
kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Neupo-
števanje pogodbenega roka plačila je razlog za takojšnjo 
razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži 
vplačano varščino.

4. Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno 
opremljene ponudbe, v katerih bo ponujena cena enaka 
ali višja od izhodiščne prodajne cene.

5. Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih 
iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponudni-
kom brezplačno na voljo na sedežu družbe Javno podje-
tje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 
Vrhnika in na spletni strani prodajalca www.kpv.si.

6. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne 
osebe, ki v roku predložijo pravilne ponudbe. Da se bo 
ponudba štela kot pravilna, mora vsebovati:

– prijavni obrazec (OBR-1),
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javne-

ga razpisa (OBR-2),
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in 

davčno številko za fizične osebe, oziroma fotokopijo 
izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samo-
stojni podjetnik predloži fotokopijo priglasitvenega lista 
(izpisek iz sodnega registra oziroma priglasitveni list ne 
smeta biti starejša od 30 dni, od datuma predložitve po-
nudbe) ter ID št. za DDV za pravne osebe oziroma s.p.,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme 
biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe 
(velja le za pravno osebo in s.p.),
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– dokazilo o vplačilu varščine za resnost ponudbe 
v višini 10 % izhodiščne cene (datum vplačila varščine 
mora biti najkasneje do 25. 1. 2018),

– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
7. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne 

pogoje in ponudil najvišjo ceno za posamezno vozilo.
Najnižji znesek višanja izhodiščne cene v oddani 

ponudbi za posamezno vozilo je 100 EUR.
V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo ena-

ko ceno za isto vozilo, si prodajalec pridržuje pravico, 
da s temi enakovrednimi ponudniki za omenjeno vozilo 
izvrši javno dražbo – najnižji znesek višanja je 100 EUR.

8. Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe za po-
samezno vozilo bo izdana najpozneje v roku 8 dni od 
dneva odpiranja ponudb, ponudniki pa bodo o izbiri 
za posamezno vozilo obveščeni v roku 3 dni od dneva 
odločitve.

9. Postopek javnega razpisa se bo vodil na podlagi 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 
24/13, 10/14 in 58/16).

10. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni za-
vezan k sklenitvi pogodbe o prodaji premičnine najugo-
dnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca 
vnaprej izključena. Prodajalec tudi lahko že začeti posto-
pek prodaje posameznega vozila kadarkoli do sklenitve 
kupoprodajne pogodbe za posamezno vozilo ustavi, vse 
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, 
dolžan pa je v tem primeru vrniti varščino brez obresti.

11. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če po-
nudbo odda le en ponudnik.

IV. Rok, naslov in informacije za predložitev po-
nudbe

Pisne ponudbe za posamezno vozilo z zahteva-
nimi prilogami (ločeno za vsako vozilo posebej) naj 

ponudniki predložijo v zaprti ovojnici do dne 26. 1. 2018 
do 9. ure, ne glede na vrsto prenosa na naslov Javno 
podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na 
Tojnice 40, 1360 Vrhnika, z oznako: »ne odpiraj-po-
nudba na javni razpis za prodajo »IVECO EUROCAR-
GO ML 150E25K oziroma IVECO EUROTRAKKER 190 
E31H««. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen pol-
ni naslov pošiljatelja. Pisne ponudbe je mogoče poslati 
tudi po elektronski pošti (scan dokumentov).

Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele 
do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno 
označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.

Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih 
iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponu-
dnikom brezplačno na voljo na sedežu družbe Jav-
no podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot 
na Tojnice 40, Vrhnika in na spletni strani prodajalca 
www.kpv.si, in sicer je potrebno za vsako vozilo oddati 
ločeno ponudbo z vsemi zahtevanimi obrazci, prilogami.

Odpiranje ponudb za vsa vozila je javno in se bo 
vršilo v sejni sobi Javnega podjetja Komunalnega pod-
jetja Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, 
dne 26. 1. 2018, in sicer:

– ob 11. uri za vozilo IVECO EUROCARGO 
ML 150E25K,

– ob 11.30 za vozilo IVECO EUROTRAKKER 
190 E31H.

Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom od-
piranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelova-
nje na javnem odpiranju.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti 
dobijo pri Martini Gabrijel, tel. 01/750-29-81 (dokumen-
tacija) ter Bojanu Žagarju, tel. 01/750-29-79 (ogled vo-
zil).
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
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 Ob-1065/18

Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, Prebold, ki 
jo zastopa župan Vinko Debelak, na podlagi 20. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spre-
membami in dopolnitvami) v zvezi s 30. členom Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami in 
dopolnitvami) objavlja

javno dražbo
za prodajo stanovanj/posameznih delov stavbe  

z oznakami ID 1006-1106-2 do 7 na naslovu 
Latkova vas 221, 3312 Prebold

1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Prebold, 
Hmeljarska cesta 3, Prebold, ki jo zastopa župan Vin-
ko Debelak, matična št.: 1357654000, davčna št.: SI 
39527972.

2. Predmet prodaje: stanovanja – nepremičnine/po-
samezni deli stavbe z oznako ID 1006-1106-2 do 7 s so-
lastniškimi deleži na posebnih in splošnih skupnih delih 
stavbe v etažni lastnini na naslovu Latkova vas 221, 
3312 Prebold, in sicer:

– stanovanje v izmeri 58,60 m2, z ID znakom: del 
stavbe 1006-1106-2,

– stanovanje v izmeri 10,50 m2, z ID znakom: del 
stavbe 1006-1106-3,

– stanovanje v izmeri 12,60 m2, z ID znakom: del 
stavbe 1006-1106-4,

– stanovanje v izmeri 37,73 m2, z ID znakom: del 
stavbe 1006-1106-5,

– stanovanje v izmeri 21,00 m2, z ID znakom: del 
stavbe 1006-1106-6,

– stanovanje v izmeri 23,64 m2, z ID znakom: del 
stavbe 1006-1106-7.

Prodaja se stanovanjska stavba kot celota, pri če-
mer je pogoj, da kupec kupi celotno stanovanjsko stavbo 
z vsemi zgoraj opisanimi stanovanji oziroma posame-
znimi deli stavbe.

3. Vrsta pravnega posla za predmet prodaje: pro-
dajna pogodba.

4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: 
izklicne cene za predmet prodaje – celotno stanovanjsko 
stavbo z oznako ID 1006-1106-2 do 7 na naslovu Latko-
va vas 221, Prebold je 50.150,00 EUR.

Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
Na javni dražbi za predmet prodaje bo uspel dra-

žitelj, ki bo ponudil najvišjo kupnino za celotno stano-
vanjsko stavbo. Izklicna cena za predmet prodaje ne 
vsebuje zakonsko določenega davka na promet z ne-
premičninami v višini 2 %, ki ga plača kupec. Kupec 
je prav tako dolžan plačati stroške sestave in overitve 
pogodbe ter stroške zemljiškoknjižnega vpisa in more-
bitne ostale stroške povezane s prodajo in s prenosom 
lastninske pravice.

Nepremičnina – celotna stanovanjska stavba se 
odproda v celoti po sistemu videno-kupljeno, zato ku-
pec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij na 
nepremičnini.

5. Način in rok plačila: uspešni dražitelj je dol-
žan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva pod-
pisa prodajne pogodbe na transakcijski račun 

Javne dražbe

št. SI56 0137 4010 0004 665, Občina Prebold, Hme-
ljarska cesta 3, Prebold, odprt pri Banki Slovenije, sklic: 
javna dražba Latkova vas.

6. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena 
sestavina prodajne pogodbe za predmet prodaje. Pro-
dajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine 
ne plača v navedenem roku, pri čemer v tem primeru 
Občina Prebold obdrži plačano varščino.

7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 
15. 2. 2018 ob 9. uri v sejni sobi Občine Prebold, Hme-
ljarska cesta 3, Prebold.

8. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji morajo najkasneje 30 minut pred pričet-

kom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo ter priložiti:
– original potrdilo o vplačani varščini ter celotno 

številko računa (št. banke in št. računa za primer vračila 
varščine);

– izpisek iz sodnega registra (za pravne osebe) in 
pooblastilo zakonitega zastopnika;

– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepre-
mičnine v Republiki Sloveniji (potrdilo o državljanstvu za 
fizične osebe in potrdilo o registraciji za pravne osebe);

– osebno izkaznico, davčno in telefonsko številko.
Dražba nepremičnin bo javna in bo potekala v slo-

venskem jeziku.
9. Višina varščine: dražitelji se morajo 3 dni pred 

pričetkom javne dražbe izkazati s potrdilom o pla-
čani varščini, v višini 10 % izklicne cene za predmet 
prodaje, ki jo nakažejo na transakcijski račun 
št. SI56 0137 4010 0004 665 Občina Prebold, Hme-
ljarska cesta 3, Prebold, odprt pri Banki Slovenije, sklic: 
javna dražba Latkova vas.

Vplačana varščina se všteje dražitelju, ki je uspel 
na javni dražbi v kupnino. Neuspelim dražiteljem se 
varščina vrne v roku 8 dni po opravljeni dražbi, in sicer 
v vplačanem znesku. Varščina mora biti vplačana naj-
kasneje 3 dni pred pričetkom javne dražbe.

10. Obvestilo dražiteljem: prodajalec dražitelje ob-
vešča, da stanovanje v izmeri 12,60 m2, z ID znakom 
1006-1106-4 in stanovanje v izmeri 37,73 m2, z ID zna-
kom 1006-1106-5 zasedata najemnika, ki imata z Obči-
no Prebold sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen 
čas z neprofitno najemnino, zaradi česar v primeru pro-
daje kupec na podlagi določil Stanovanjskega zakonika 
(SZ-1) vstopi v vse pravice in obveznosti prodajalca po 
sklenjeni najemni pogodbi.

11. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat 
ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu 
postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik 
o poteku dražbe.

12. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina 
pravnega posla. Izbrani dražitelj mora skleniti prodaj-
no pogodbo najkasneje v 15 dneh po zaključku javne 
dražbe. Če izbrani kupec ne sklene prodajne pogodbe 
v navedenem roku, se šteje, da je od nakupa odstopil, 
vplačana varščina pa mu zapade kot skesnina. Tudi 
v primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se varščina 
zadrži, pogodba pa razdre.

Vse informacije v zvezi z dejanskim stanjem par-
cele in ogled parcele interesenti dobijo oziroma do-
govorijo s kontaktno osebo Tjaša Skočaj Klančnik na 
tel. 703-64-07.

Občina Prebold
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 Ob-1022/18

Upravni odbor Inštituta za ekonomska raziskovanja, 
Ljubljana, Razpisna komisija, Kardeljeva ploščad 17, 
1000 Ljubljana, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o za-
vodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 
127/06 – ZJZP) razpisuje delovno mesto

direktor-ja/-ice
Inštituta za ekonomska raziskovanja

Mandat direktor-ja/-ice traja 5 let, s predvidenim 
pričetkom dne 3. 4. 2018.

Kandidat/-ka za direktor-ja/-ico mora v skladu z Za-
konom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 
– ZPDZC, 127/06 – ZJZP), Zakonom o raziskovalni 
in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 
57/12 – ZPOP-1A) in Sklepom o preoblikovanju Inštituta 
za ekonomska raziskovanja v javni raziskovalni zavod 
(Uradni list RS, št. 52/98, 65/99, 13/03, 11/06 in 47/11) 
izpolnjevati naslednje pogoje:

– imeti mora doktorat znanosti s področja ekonom-
skih ved,

– izkazovati mora mednarodno primerljive razisko-
valne rezultate v zadnjih petih letih,

– izkazovati mora sposobnost za organiziranje in 
vodenje,

– v zadnjih 5 letih mora imeti samostojno objavljena 
znanstvena ali strokovna dela z ekonomskega področja, 
ki dosegajo najmanj 100 točk po pravilniku, ki ureja izvo-
litev raziskovalcev v raziskovalne nazive,

– imeti mora izkušnje pri organiziranju in vodenju 
raziskovalnega dela na ekonomskem področju,

– aktivno mora obvladati najmanj dva tuja jezika,
– pripraviti mora razvojni program Inštituta za eko-

nomska raziskovanja za obdobje 2018–2023 (v nadalje-
vanju tudi: inštitut),

– imeti mora najmanj 5 let delovnih izkušenj pri 
opravljanju podobnih del in nalog.

Kandidat-i/-ke za direktor-ja/-ico morajo svoje prija-
ve, skupaj z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, 
življenjepisom, razvojnim programom Inštituta za eko-
nomska raziskovanja, najkasneje v 8 dneh po objavi 
tega razpisa poslati na naslov: Inštitut za ekonomska 
raziskovanja, Kardeljeva ploščad 17, 1109 Ljubljana, 
v zaprti ovojnici z oznako »Za razpisno komisijo«.

Kandidat-i/-ke za direktor-ja/-ico bodo o izbiri ob-
veščeni najkasneje v 30 dneh po objavi tega razpisa.

Za morebitne dodatne informacije se obrnite na taj-
ništvo inštituta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, 
tel. 01/53-03-810.

Upravni odbor Inštituta za ekonomska 
raziskovanja, Ljubljana, Razpisna komisija

 Ob-1025/18

Svet šole OŠ Trzin na podlagi sklepa z 12. seje 
Sveta šole OŠ Trzin, ki je bila dne 19. 12. 2017, razpi-
suje delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 

Razpisi delovnih mest

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, 
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15 
in 46/16; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

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

Predvideni začetek dela bo dne 1. 7. 2018.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku) pošljite v 14 dneh po objavi raz-
pisa na naslov: Svet šole OŠ Trzin, Mengeška cesta 7/b, 
1236 Trzin, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

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

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

V tekstu uporabljeni izraz ravnatelj v moški spolni 
slovnični obliki, je uporabljen kot nevtralni za moške in 
ženske.

Svet šole OŠ Trzin

 Ob-1026/18

Na podlagi sklepa sveta zavoda Osnovne šole Fra-
na Erjavca Nova Gorica, ki je bil sprejet na 2. redni seji 
sveta zavoda 4. 1. 2018, svet zavoda Osnovne šole Fra-
na Erjavca Nova Gorica, Kidričeva ulica 36, 5000 Nova 
Gorica, razpisuje delovno mesto

ravnatelj M/Ž
Kandidat mora za imenovanje na delovno mesto 

ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu s 53. ali 145. in 
107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgo-
je in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 
– UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: 
U-I-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 
– ZVaj). Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan tudi 
kdor izpolnjuje pogoje po 43. členu ZOFVI-A (Uradni list 
RS, št. 64/01) ali po 9. členu ZOFVI-H (Uradni list RS, 
št. 58/09 in 65/09 – popr.).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda ter usposobljenost za delo z računalnikom.

Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2018. Delo na 
delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni 
čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let, z njim 
bo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu 
ravnatelj za čas trajanja mandata.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev 
pošljite v 15 dneh po objavi razpisa priporočeno v zaprti 
ovojnici s pripisom »Razpis za ravnatelja« na naslov: 
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Svet zavoda Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica, 
Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica.

Obvezna dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– overjena kopija potrdila o izobrazbi in nazivu;
– overjena kopija potrdila o opravljenem strokov-

nem izpitu;
– overjeno potrdilo o opravljenem ravnateljskem 

izpitu (kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega 
izpita, pridobiti si ga mora v roku enega leta, sicer man-
dat po zakonu preneha);

– overjena kopija delovne knjižice ali izpis ZPIZ ali 
potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah, ki dokazuje 
vsaj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju;

– originalno potrdilo o nekaznovanosti zaradi na-
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev;

– originalno potrdilo o nekaznovanosti zaradi kazni-
vega dejanja zoper spolno nedotakljivost in

– originalno potrdilo sodišča, da kandidat ni v ka-
zenskem postopku.

Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 

zavoda za mandatno obdobje in opis dosedanjih delov-
nih izkušenj, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis 
(neobvezno).

Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo za-
dnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Nepopolne vloge bodo izločene.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 

v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Frana Erjavca  

Nova Gorica

 Ob-1031/18

Svet zavoda Doma starejših občanov Metlika 
razpisuje na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 
– ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 
– ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – 
DZ, 29/17 in 54/17), 34. člena Statuta Doma starejših 
občanov Metlika ter sklepa Sveta zavoda Doma starejših 
občanov Metlika z dne 4. 1. 2018, prosto delovno mesto

direktorja
zavoda Doma starejših občanov Metlika (m/ž)

Za direktorja zavoda (m/ž) je lahko imenovana ose-
ba, ki izpolnjuje splošne zakonske pogoje in pogoje 
določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
s spremembami).

Od kandidata/ke se pričakuje, da ima organizacij-
ske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda 
in smisel za poslovnost ter delo z ljudmi.

K pisni prijavi morajo kandidati priložiti življenjepis, 
dokazila o izpolnjevanju zakonsko predpisanih pogojev 
(potrdilo o stopnji in vrsti izobrazbe, potrdilo o delovnih 
izkušnjah in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu 
za delo na področju socialnega varstva) ter program in 
vizijo dela zavoda.

Mandat direktorja/ice traja pet let. Z izbranim kan-
didatom/ko bo sklenjena pogodba za čas trajanja man-
data.

Kandidat/ke se morajo prijaviti na razpis v roku 
8 dni po njegovi objavi. Svet zavoda prepozno prispelih 
in nepopolnih vlog ne bo obravnaval.

Pisne prijave z vsemi dokazili naj kandidati pošljejo 
na naslov: Svet zavoda Doma starejših občanov Metlika, 
Mestni trg 16, 8330 Metlika, z oznako »Za razpis direk-
torja/ice«, s pripisom »Ne odpiraj«.

O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku, do-
ločenem z zakonom.

Svet zavoda Doma starejših občanov Metlika

Št. 139-1-03-17 Ob-1032/18

Na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06) ter 17., 
18. in 35. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Za-
vod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« 
(Naš časopis št. 398/12 – UPB) Svet zavoda »Zavod Iva-
na Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika«, Tržaška 
cesta 9, Vrhnika, objavlja javni natečaj za delovno mesto

direktorja
javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, 

šport in turizem Vrhnika«
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandi-

dat, ki poleg splošnih pogojev iz Zakona o javnih usluž-
bencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 
40/12 – ZUJF) izpolnjuje še naslednje pogoje:

– ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj dve leti vodstvenih izkušenj,
– ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na vsaj 

enem od področij dejavnosti zavoda ali tri leta delovnih 
izkušenj na področju projektnega managementa,

– ima osnovno raven znanja svetovnega jezika.
Direktor mora poleg nalog poslovodenja opravljati 

tudi strokovne naloge na področju ravnanja z objekti, ki 
jih ima zavod v upravljanju.

Pisni vlogi mora kandidat priložiti:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zah-

tevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja 
in smer ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena,

2. pisno izjavo o pridobljenih delovnih izkušnjah na 
vodstvenih mestih,

3. pisno izjavo o pridobljenih delovnih izkušnjah 
na vsaj enem od področij dejavnosti zavoda ali o pri-
dobljenih delovnih izkušnjah na področju projektnega 
managementa,

4. pisno izjavo, da ima osnovno raven znanja sve-
tovnega jezika,

5. pisno izjavo o poznavanju področja ravnanja 
z objekti,

6. pisno izjavo, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in 
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev,

– zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica 
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti,

7. izjavo, da za namen tega natečajnega postop-
ka dovoljuje Svetu zavoda »Zavod Ivana Cankarja za 
kulturo, šport in turizem Vrhnika« pridobitev podatkov iz 
6. točke iz uradne evidence,

8. strategijo zavoda za mandatno obdobje.
Svet zavoda bo imenoval direktorja za mandatno 

dobo petih let; po izteku te dobe je lahko ponovno ime-
novan.

Rok za prijavo je 8 dni od objave tega razpisa 
v Uradnem listu RS. Pisno vlogo s prilogami in s krat-
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kim življenjepisom naj kandidati pošljejo priporočeno na 
naslov: Svet zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, 
šport in turizem Vrhnika«, Tržaška cesta 9, 1360 Vrh-
nika, s pripisom: »Ne odpiraj – Javni natečaj za direk-
torja«. Vloge kandidatov, ki ne bodo popolne, ne bodo 
uvrščene v izbirni postopek. Prijavljeni kandidati bodo 
o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po opravljeni izbiri.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Svet zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, 
šport in turizem Vrhnika«

 Ob-1033/18

Svet zavoda Osnovne šole Fram, Turnerjeva 
ulica 120, 2313 Fram, na podlagi Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni 
list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11), 
84. člena Poslovnika o delu sveta zavoda Osnovne šole 
Fram z dne 8. 12. 2016 in sklepa sveta zavoda št. 3 
z dne 4. 12. 2017 razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje funkcije 

ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in 
posebne pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list 
RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 
49/16 – popr.).

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Predviden začetek dela je 1. 9. 2018. Izbrani kan-
didat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo 
z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem me-
stu ravnatelja za polni delovni čas.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev morajo vsebovati: dokazila o izobrazbi, nazivu, 
opravljenem strokovnem in ravnateljskem izpitu, delov-
nih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju ter potrdila o ne-
kaznovanosti (izpis iz kazenske evidence Ministrstvo za 
pravosodje, potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da 
kandidat/-ka ni v kazenskem postopku ter pisno izjavo, 
da zoper kandidata/-ke ni uveden kazenski postopek 
pri katerem koli drugem sodišču zoper spolno nedota-
kljivost). Prijavi je potrebno priložiti še program vodenja 
zavoda in življenjepis.

Vaše vloge sprejemamo do vključno 27. 1. 2018 
na zgornjem naslovu s pripisom: »Razpis za ravnatelja 
– ne odpiraj«.

Kandidati/-ke bodo pisno obveščeni o imenovanju 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Fram

 Ob-1036/18

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona 
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečišče-

no besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica 
Slovenije na predlog notarke Polke Bošković iz Kopra 
razpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Polki Bošković iz Kopra

Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-
verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 
1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena 
Zakona o notariatu. Pisne prijave na razpisano me-
sto 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

 Ob-1078/18

Na podlagi 12. člena Statuta Kemijskega inštituta 
Kemijski inštitut objavlja javni razpis za imenovanje

vodje Odseka za anorgansko kemijo  
in tehnologijo (m/ž)

in vodje Odseka za polimerno kemijo  
in tehnologijo (m/ž)

Od kandidatov pričakujemo najvišjo stopnjo izo-
brazbe s področja naravoslovja, ustrezne delovne izku-
šnje in strokovno znanje na najvišji ravni področja dela 
odseka. Pričakujemo dobre vodstvene in organizacijske 
sposobnosti, izkušnje s področja pridobivanja novih pro-
jektov in odlično znanje angleškega jezika.

Kandidatom ponujamo delo v stimulativnem delov-
nem okolju z najboljšo raziskovalno opremo in možnost 
strokovnega in osebnega razvoja.

Vodjo odseka iz liste kandidatov, ki jo oblikuje Znan-
stveni svet Kemijskega inštituta, imenuje direktor. Vodja 
je imenovan za 5 let in je po končanem mandatu lahko 
znova imenovan.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– doktorat znanosti s področja dejavnosti odseka,
– mednarodno primerljivi raziskovalni ali tehnolo-

ško-razvojni rezultati v zadnjih petih letih,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti po 

29. členu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 22/06 s spr.).

Prijava mora vsebovati:
– življenjepis in bibliografske podatke,
– program dela odseka.
Informacije so kandidatom na voljo v Splošni službi 

Kemijskega inštituta po tel. +386/1/47-60-217.
Pisne ponudbe z ustreznimi dokazili pošljite 

v 15 dneh po objavi na naslov: Kemijski inštitut, p.p. 660, 
Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana, z oznako »Razpis vodja 
D09-2018« in »Razpis vodja D07-2018«.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali formalne pogoje raz-
pisa, bodo vabljeni na strokovno predavanje pred Znan-
stvenim svetom Kemijskega inštituta.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od 
dneva objave razpisa.

Kemijski inštitut
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 Ob-1024/18

Na podlagi 16. in 17. člena Zakona o zaključku 
lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Sloven-
ske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98 s spre-
membami) – v nadaljevanju: ZZLPPO, v povezavi 
z Zakonom o prenosu pooblastil, pravic in obveznosti 
Slovenske razvojne družbe in o prenehanju Agencije 
RS za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list 
RS, št. 50/04) – v nadaljevanju: ZPPSRD, 210. čle-
na Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni 
list RS, št. 80/99 s spremembami) – v nadaljevanju: 
ZUP, direktor D.S.U., d.o.o. in prokurist D.S.U., d.o.o. 
sprejmeta

sklep
o privatizaciji družbe AVTOBUSNI PROMET Murska 

Sobota d.d.
1. V družbi AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota 

d.d., Bakovska ulica 29A, 9000 Murska Sobota, matična 
številka: 5065011000, glavna dejavnost: Medkrajevni 
in drug cestni potniški promet, se izvede privatizacija 
45.598 prednostnih imenskih delnic v nominalni vredno-
sti 227.990,00 EUR, kar predstavlja 47,3057 % v osnov-
nem kapitalu družbe.

2. Privatizacija se izvede na sledeče načine:
2.1. 9.012 delnic v nominalni vrednosti 

45.060,00 EUR, kar predstavlja 19,76 % delnic iz toč-
ke 1. izreka tega sklepa oziroma 9,35 % osnovnega ka-
pitala družbe, D.S.U., d.o.o. ponudi v odkup z uporabo 
načina interne razdelitve;

2.2. 13.123 delnic v nominalni vrednosti 
65.615,00 EUR, kar predstavlja 28,78 % delnic iz toč-
ke 1. izreka tega sklepa oziroma 13,61 % osnovnega 
kapitala družbe, D.S.U., d.o.o. ponudi v odkup z upora-
bo načina notranjega odkupa;

2.3. 23.463 delnic v nominalni vrednosti 
117.315,00 EUR, kar predstavlja 51,46 % delnic iz toč-
ke 1. izreka tega sklepa oziroma 24,34 % osnovnega 
kapitala družbe, D.S.U., d.o.o. proda kupcu AVTOBU-
SNI PROMET Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29A, 
9000 Murska Sobota, matična številka: 5065011000 in 
kupcu – strateškemu partnerju LINIJA – trgovsko in go-
stinsko podjetje d.d., Bakovska ulica 29A, 9000 Murska 
Sobota, matična številka: 5532019000, v skladu s pro-
dajno pogodbo, ki se sklene pod odložnim pogojem, to 
je, da pravdne stranke D.S.U., d.o.o. kot tožeča stranka 
in AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d. ter Linija 
d.d. kot toženi stranki sklenejo sodno poravnavo v go-
spodarskopravnem postopku pred Okrožnim sodiščem 
v Murski Soboti, zaradi ugotovitve ničnosti pogodbe 
in aneksa, zaradi plačila 324.937,63 € s pp, zaradi 
spremembe velikosti deleža družbenega kapitala (pct. 
240.031,34 €), opr. št. I Pg 366/2013, s katero bo za-
ključen pravdni postopek v zvezi z odpravo oškodovanja 
družbe in ki jo stranke sklenejo najkasneje v roku 60 dni 
po pravnomočnosti tega sklepa.

3. Vplačilo kupnine iz:
3.1. točke 2.1. in 2.2. – interna razdelitev in notranji 

odkup, se izvrši z lastniškimi certifikati;

Druge objave

3.2. točke 2.3. – prodaja strateškemu kupcu se 
izvrši v denarju.

4. Prodajna cena delnice:
4.1. iz točke 2.1. in 2.2. tega sklepa znaša 3.322 SIT, 

pri čemer se pri kupnini za delnice iz točke 2.2. – notranji 
odkup upošteva 50 % popust.

4.2. iz točke 2.3. tega sklepa znaša 74,50 EUR/del-
nico.

5. Delnice, ki so predmet privatizacije, so predno-
stne delnice. V skladu s statutom družbe se tem delni-
cam zagotovi prednostna udeležba na dobičku v višini 
enega procenta bruto od nominalne vrednosti delnic, ki 
se izplača pred vsemi ostalimi upravičenci v razdelitvi 
dobička. Prednost izplačila v enaki višini imajo te del-
nice tudi v primeru likvidacije družbe. Te delnice nimajo 
glasovalne pravice in tvorijo en razred. Delnice so iz-
dane v nematerializirani obliki in se vodijo pri Klirinško 
depotni družbi.

6. Ta sklep o privatizaciji velja pod odložnim pogo-
jem, če D.S.U., d.o.o. kot tožeča stranka in AVTOBUSNI 
PROMET Murska Sobota d.d. ter Linija d.d. kot toženi 
stranki najkasneje v roku 60 dni po pravnomočnosti 
tega sklepa skleneta sodno poravnavo iz točke 2.3 tega 
sklepa.

Pravni pouk
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na Ministrstvo 

za gospodarski razvoj in tehnologijo v roku 15 dni od 
vročitve oziroma zadnje objave. Pritožba se pošlje pisno 
ali poda ustno na zapisnik družbi D.S.U., d.o.o., Dunaj-
ska cesta 160, Ljubljana.

D.S.U., d.o.o.

Št. 2-1/18 Ob-1023/18

Na podlagi Pravilnika o izdaji diplom in potrdil o iz-
obraževanju (Uradni list RS, št. 33/08, 98/09, 17/15) 
preklicujemo diplomo Vanje Peklaj zaradi napačnega 
datuma diplomske listine.

Izdajatelj: Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, 
Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo oziroma Univer-
za v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko.

Diplomantka: Vanja Peklaj.
Študijski program: Visokošolski študijski program 

Matematika, smer Pedagoška matematika.
Izdano dne 31. 9. 1988 v Ljubljani.
Številka diplome: 288.
Pojasnilo: Vanja Peklaj je diplomirala dne 30. 9. 

1988 (datum 31. 9. 1988 ne obstaja).
Univerza v Ljubljani  

Fakulteta za matematiko in fiziko

 Ob-1034/18

Center za demokracijo in tehnologijo v likvidaciji, 
Ljubljana, skladno s 54. členom ZZ, poziva morebitne 
upnike, da prijavijo svoje terjatve v roku 30 dni od dneva 
objave v Uradnem listu RS in jih pošljejo na naslov: Cen-
ter za demokracijo in tehnologijo v likvidaciji, 1000 Lju-
bljana, Likozarjeva 3.

Center za demokracijo in tehnologijo v likvidaciji
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 Ob-1018/18

ČZD Kmečki glas, d.o.o., Vurnikova ul. 2, Lju-
bljana.

Edini družbenik: Zadružna zveza Slovenije z.o.o., 
Miklošičeva 4, Ljubljana.

Direktor: Peter Zadel.

 Ob-1019/18

Mediji: Delo, delo.si, Deloindom, deloindom.si, 
Grafičar, Lublanske novice, micna.si, Nedelo, Ona, 
Onaplus, onaplus.si, odprtakuhinja.si, Polet, po-
let.si, Slovenske novice, slovenskenovice.si, Svet 
kapitala, svetkapitala.si, Super 50, Suzy, Vikend.

Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja Delo d.o.o. 
najmanj 5 % delež: FMR, d.d., Vojkova 10, 5280 Idrija: 
100 %.

Osebe, pooblaščene za zastopanje družbe: Andrej 
Kren, glavni direktor, Nataša Luša, direktorica.

 Ob-1021/18

Na podlagi Zakona o medijih Radio Gorenc d.o.o., 
Balos 4, Tržič, objavlja: več kot 5 % lastniški delež ima-
jo: 1. Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič – 21,11 %; 
2. Janez Štimec, Mirke 15b, Vrhnika – 78,89 %. Direktor: 
Janez Štimec.

 Ob-1054/18

Ime medija: ATM TV Kranjska Gora.
Izdajatelj: Lokalna TV postaja ATM TV Kranjska 

Gora.
Lastnik: ATM ELEKTRONIK d.o.o. – 100 %.
Redno zaposlena ena oseba, ostali po pogodbah.
Direktor zavoda: Matjaž Arih.
Odgovorna urednica: Nataša Mrak.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.

 Ob-1062/18

100 % lastnik radijske postaje »Radio Zeleni val« je 
Boris Peterka, Mala vas pri Grosupljem 21/A, 1290 Gro-
suplje (Alpe Adria »Zeleni val« podjetje za radiodifuzijo 
in marketing, d.o.o., Taborska cesta 38D, Grosuplje).

Financiranje z oglaševanjem.

Objave po Zakonu o medijih
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 Ob-1059/18

Na podlagi 10. člena Zakona o gospodarskih zbor-
nicah – ZGZ (Uradni list RS, št. 60/06, 110/09 in 77/11, 
s spremembami in dopolnitvami) podjetje As An, d.o.o., 
Celovška 69c, 1000 Ljubljana, sklicuje

ustanovno skupščino
Zbornice zdravilcev Slovenije,

ki bo dne 13. 1. 2018 ob 8. uri, na naslovu: Celov-
ška 69c, 1000 Ljubljana.

Ustanovne skupščine se lahko udeleži vsaka ose-
ba, ki je lahko v skladu z ZGZ in predlogom Statuta član 
zbornice, in sicer pravne in fizične osebe, s sedežem 
ali krajem dejanskega opravljanja dejavnosti v Evropski 
uniji.

Dnevni red:
1. Pozdravni govor.
2. Predstavitev namena in ciljev ustanovitve Zbor-

nice zdravilcev Slovenije.
3. Obravnava in sprejem statuta zbornice.
4. Volitve organov zbornice.
5. Sprejem programa dela in finančnega načrta 

zbornice.
6. Določitev višine članarine zbornice.
7. Določitev poslovnega naslova.
Pravico udeležbe na ustanovni skupščini in uresni-

čevanje glasovalne pravice imajo samo tiste osebe, ki 
bodo do vključno 13. 1. 2018 prijavili svojo udeležbo na 
elektronski naslov: info@asan.si Predstavnik za usta-
novitev Zbornice zdravilcev Slovenije: As An, d.o.o.: 
Igor Ogorevc.

As An, d.o.o.

Objave po Zakonu  
o gospodarskih zbornicah
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Izvršbe

0543 VL 99284/2013 Os-3734/17

V izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Energeti-
ka Maribor d.o.o., Jadranska cesta 28, Maribor, zoper 
dolžnika Dejana Lenc, Kardeljeva cesta 80, Maribor, 
zaradi izterjave 218,24 EUR s pp, se na podlagi sklepa 
o izvršbi, opr. št. VL 99284/2013 z dne 17. 11. 2016, 
zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo: 
2,5-sobno stanovanje št. 23, v IV. nadstropju stanovanj-
ske stavbe v Mariboru, na naslovu Kardeljeva cesta 80, 
2000 Maribor, v skupni izmeri 70,10 m2, v lasti dolžnika 
Dejana Lenca do 1/1 celote.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 12. 2017

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

N 106/2017 Os-2532/17

Okrožno sodišče v Celju je v zadevi pod opr. št. 
N 106/2017 sklenilo:

Za začasnega zastopnika nasprotnega udeleženca 
Janka Plevnika se postavi mag. Andrej Janežič, odve-
tnik iz Celja.

Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega udele-
ženca v postopku, dokler nasprotni udeleženec oziroma 
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler 
center za socialno delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 6. 2017

0963 I 2102/2009 Os-3534/17

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upni-
ka Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad RS, 
Dunajska 21, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Alešu 
Košir, Zaloška cesta 69, Ljubljana – dostava, zaradi iz-
terjave preživnine, sklenilo:

Dolžniku Alešu Koširju se na podlagi 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku postavi začasno zastopnico.

Za začasno zastopnico se postavi Romana Sladič, 
Dalmatinova ulica 2, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do 
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 11. 2017

VL 110570/2017 Os-3698/17

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Snaga 

Objave sodišč

Javno podjetje d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, ki ga 
zastopa zak. zast. Janko Kramžar, proti dolžniku Duša-
nu Maljković, Zgornji Brnik 84, Cerklje na Gorenjskem, ki 
ga zastopa zak. zast. Skubic Tomaž – odvetnik, Savska 
loka 4, Kranj, zaradi izterjave 140,03 EUR, sklenilo:

Dolžniku Dušanu Maljković, Zgornji Brnik 84, Cer-
klje na Gorenjskem, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Tomaž 
Skubic, Savska Loka 4, Kranj.

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

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2017

VL 113024/2017 Os-3756/17

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Sloven-
sko zavarovalno združenje, Železna cesta 14, Ljubljana, 
ki ga zastopa zak. zast. Maja Krumberger, Požarnice 83, 
Brezovica pri Ljubljani, proti dolžniku Alešu Šiftar, Za-
grebška cesta 72, Maribor, ki ga zastopa zač. zast. od-
vetnik Slavko Vesenjak, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor; 
Sašo Zernec, Breznikova cesta 15, Benedikt, zaradi 
izterjave 2.005,00 EUR, sklenilo:

Dolžniku Alešu Šiftar, Zagrebška cesta 72, Maribor, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Slav-
ko Vesenjak, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika Aleša Šiftar 
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 21. 12. 2017

IV P 357/2017 Os-3424/17

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici 
mag. Mirjani Horvat Pogorelec, v pravdni zadevi tožeče 
stranke Jasmine Dibrani, Ulica Moše Pijade 43, Mari-
bor, ki jo zastopa Janez Lovrec, odvetnik iz Ptuja, zoper 
toženo stranko Sejada Gušani, neznanega bivališča, 
zaradi razveze zakonske zveze, o postavitvi začasnega 
zastopnika toženi stranki, na podlagi določil 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku sklenilo:

Toženi stranki Sejadu Gušani se v pravdni zadevi 
opr. št. IV P 357/2017 kot začasna zastopnica postavi 
odvetnica Maja Vogrin, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo stran-
ko, dokler tožena stranka ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
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za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 11. 2017

Z 69/2017 Os-3635/17

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je v postopku za-
varovanja opr. št. Z 69/2017 upnice Republike Slovenije, 
Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Držav-
no pravobranilstvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek 
v Mariboru, zoper dolžnico Pio Pasarič, Zaloška cesta 69, 
Ljubljana, dejansko neznanega prebivališča, zaradi zava-
rovanja denarne terjatve z zastavno pravico na nepremič-
ninah v višini 20.029,40 EUR s pripadki, na podlagi 4. in 
5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in 
zavarovanju (ZIZ), 6. decembra 2017 sklenilo:

Dolžnici Pii Pasarič, Zaloška cesta 69, Ljubljana, 
EMŠO: 2612985505104, se kot začasna zastopnica do-
loči Karla Pajnik, odvetnica v Slovenj Gradcu, Sejmiška 
cesta 4, Slovenj Gradec.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico v zgoraj 
navedeni zadevi zavarovanja dokler dolžnica ali njen 
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma 
dokler ji skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 12. 2017

I 235/2017 Os-3490/17

Okrajno sodišče v Škofji Loki je na podlagi določb 
drugega odstavka in 5. točke drugega odstavka 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžniku Tomislavu 
Galof, Podlubnik 89, Škofja Loka, v izvršilni zadevi opr. 
št. I 235/2017, zaradi izterjave zneska 1.209,80 EUR 
s pp, postavilo začasnega zastopnika Daniela Vehar-
ja, odvetnika iz Škofje Loke. Postavljeni zastopnik bo 
zastopal dolžnika v postopku, dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma do-
kler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 16. 11. 2017

I 87/2017 Os-3676/17

Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni sodnici 
Silvi Strgar Brežan v izvršilni zadevi upnice Republike 
Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zasto-
pa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Zunanji 
oddelek v Novi Gorici, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova 
Gorica, zoper dolžnika Alana Antih, Steletova ulica 6, 
Ljubljana, zaradi izterjave 14.673,33 EUR s pripadki, 
sedaj neznanega bivališča v tujini, na podlagi določbe 
prvega odstavka in 5. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP, ki se v izvršilnem 
postopku uporablja na podlagi določbe 15. člena Zako-
na o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, dolžniku Alanu Antihu 
postavilo začasnega zastopnika Ivana Kokošina Fona, 
odvetnika v Tolminu, Trg maršala Tita 7.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v tej izvršilni 
zadevi vse do takrat, dokler ta sam ali njegov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da mu 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 13. 12. 2017

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 279/2016 Os-3536/17

Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojnem Alojziju Pfeiferju, rojenem dne 
3. 4. 1902 in umrlem dne 22. 6. 1984, nazadnje stanujoč 
Hrastje pri Cerkljah 29, Cerklje ob Krki.

Ker sodišču niso znani podatki o vseh zakonitih de-
dičih zapustnika oziroma njihovih potomcih, predvsem 
podatki o dedičih zapustnikovih sinov, Frančiška Branka 
Pfeferja, Vladimirja Pfeiferja in Alojzija Pfeiferja iz Ka-
nade in morebitnih njihovih potomcih, pozivamo vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine po zapustniku, da 
se priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah, v enem letu 
od objave tega oklica.

Po poteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo 
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Brežicah
23. 11. 2017

D 211/2017 Os-3547/17

V skladu s 142.a členom Zakona o dedovanju vas 
obveščamo o zapuščini brez dedičev.

Podatki o zapustniku: Vincenc Merslavič, rojen 5. 2. 
1951, EMŠO 0502951501218, nazadnje stanujoč Mo-
stec 6, p. Dobova, umrl 1. 8. 2017 v Brežicah.

Opravilna številka zapuščinske zadeve: D 211/2017.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 

Slovenijo (9. člen Zakona o dedovanju), če noben upnik 
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija 
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stnikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 28. 11. 2017

D 126/2017 Os-3515/17

Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je v teku za-
puščinski postopek po pok. Egonu Klunu, pok. Cvetana, 
iz Ilirske Bistrice, Vojkov drevored 2, roj. 11. 9. 1957, 
državljanu Republike Slovenije, ki je umrl 9. 5. 2017.

Sodišče ne razpolaga z vsemi potrebnimi podatki 
o vseh dedičih, ki bi bili poklicani k dedovanju po pokojnem.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo 
sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 17. 11. 2017

D 120/2017 Os-3543/17

Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je v teku za-
puščinski postopek po pok. Antonu Ladiču, roj. 28. 4. 
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1896 v naselju Račice št. 15 (stara številka, nova 77), 
nazadnje neznanega prebivališča, ki je bil s sklepom 
Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici opr. št. N 23/2016 
razglašen za mrtvega in je bil kot datum smrti določen 
dan 29. 4. 1966.

Po doslej zbranih podatkih je bil zapustnik sin Ja-
koba Ladiča in Katarine Ladič, rojene Lovrečič in je bil 
poročen z Jožefo Ladič, rojeno Ujčič, roj. 16. 2. 1903. 
Sodišče z drugimi podatki ne razpolaga.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo 
sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 24. 11. 2017

O 58/1980 Os-3544/17

Pri Okrajnem sodišču v Kamniku je v teku zapuščin-
ski postopek po pok. Leopoldu Keržiču, roj. 19. 11. 1900 
in umrlem 13. 3. 1980, nazadnje stan. Velika Lašna 6, 
Kamnik, za premoženje, ki ga je dobil vrnjenega kot član 
Agrarne skupnosti Velika Lašna.

Kot zakonita dedinja po njem pride v poštev tudi 
vnukinja Olga Keržič, roj. 26. 2. 1954, katere naslov so-
dišču ni znan. Sodišče zato poziva Olgo Keržič, da se 
v enem letu od objave tega oklica priglasi Okrajnemu 
sodišču v Kamniku.

Po poteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo 
z zapuščinskim postopkom na podlagi podatkov, s ka-
terimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona 
o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 23. 11. 2017

D 260/2017 Os-3714/17

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Frančiški Onič, roj. Rus, hčerki Janeza, roj. 
12. 10. 1900, nazadnje stanujoči Gosposvetska 38, 
Maribor, umrli 8. 10. 1990, ravno tam.

Tekom zapuščinskega postopka so se vsi dediči t. i. 
prvega in drugega dednega reda dediščini po zap. od-
povedali, sodišču pa ni uspelo ugotoviti ali obstajajo po 
zap. kakšni dediči, t. i. tretjega dednega reda (torej zap. 
tete in strici oziroma bratranci in sestrične), ki bi prišli 
v poštev za dedovanje po njej. Glede na ugotovljeno so-
dišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave oklica v Uradnem listu RS, na spletni 
strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega 
sodišča ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po 
preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščin-
sko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom 
o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 20. 12. 2017

D 563/2016 Os-3259/17

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski 
postopek po pokojni Mariji Maglica, hči Jakoba, roj. 3. 2. 
1931, nazadnje stanujoči v Srgaših 11, Šmarje, ki je 
umrla dne 23. 10. 2016. Sodišče ne razpolaga s podatki 
o vseh zapustničinih bratih in sestrah. Iz spisovnih po-
datkov izhaja, da zapustnica ni imela otrok, je pa imela 

sestre in brate, in sicer Emilijo Rumac, Ivanko Stepan-
čič, Fano Gerzetič ter brata Ludvika in Karla. Sodišče 
nima vseh podatkov kdo so dediči po zgoraj navedenih 
zapustničinih bratih in sestrah ter ali je imela zapustnica 
še kakšnega drugega brata ali sestro.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku 
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadalje-
valo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim 
dedičem postavilo skrbnika zapuščine Antona Medveda, 
Šared 28/h, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 8. 2017

D 384/2016 Os-3420/17

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski 
postopek po pok. Mariji Vilmi Umer Babič, roj. dne 2. 2. 
1947, nazadnje stanujoči 3931 El Canto Drive, Spring 
Valley, San Diego, ZDA, ki je umrla dne 29. 1. 2015.

Sodišče razpolaga s podatki, da kot dediči po za-
pustnici pridejo v poštev Vladimir Babič, Branko Babič, 
Vesna Babič in Tatjana Babič. Vsi navedeni dediči so 
neznanega prebivališča.

Sodišče je dedičem Vladimiru Babiču, Branku Ba-
biču, Vesni Babič in Tatjani Babič postavilo začasnega 
zastopnika Antona Medveda, Šared 28/h, 6310 Izola.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediča neznanega 
prebivališča, da se priglasita sodišču v enem letu od 
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče 
zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga ter na podlagi izjave postavljenega začasnega 
zastopnika.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 24. 7. 2017

D 668/2015 Os-3521/17

Zapuščinska zadeva; po pok. Guido Gregori, sinu 
Antona, roj. 25. 6. 1927, nazadnje stanujočem v Italiji, 
Via Fabio Cusin 24, Trst, Republika Italija, ki je umrl dne 
2. 10. 2015.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o za-
pustnikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 16. 11. 2017

D 174/2015 Os-3673/17

Zapuščinska zadeva po pok. Sabini Purger, hči 
Ivana Purgerja, roj. 14. 5. 1925, nazadnje stanujoča 
v Ospu 73, Črni Kal, ki je umrla dne 12. 2. 2015.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
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zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o za-
pustnikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 12. 2017

IV D 2317/2015 Os-3502/17

V zapuščinski zadevi po pokojnem Mateju Zevniku, 
rojenem 6. 8. 1971, umrlem 2. 8. 2015, nazadnje sta-
nujočem na naslovu Slape 157, Ljubljana, državljanu 
Republike Slovenije, gre za zapuščino brez dedičev, 
zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena 
Zakona o dedovanju (ZD) izdaja sledeči oklic neznanim 
upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in (ne)znane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Repu-
bliko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil 
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustnikove dolgove.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o pre-
moženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obve-
znostih ter da lahko upniki v šestih mesecih od dneva 
objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev 
prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skla-
du z določbami 142.b člena ZD.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 2017

II D 1156/2015 Os-2856/17

V zapuščinski zadevi po pok. Mariji Partlič, rojeni 
8. 12. 1913, umrli 26. 3. 1998, nazadnje stanujoči na 
naslovu Štrihovec št. 43, Šentilj v Slovenskih goricah, 
gre za zapuščino brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obve-
šča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih 
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upni-
ka: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine 
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti 
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 8. 2017

II D 680/2015 Os-3481/17

V zapuščinski zadevi po pok. Ljubici Godina, ro-
jeni 21. 2. 1946, umrli 19. 3. 2015, nazadnje stanujoči 
Borštnikova ulica 55, Maribor, gre za zapuščino brez 
dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obve-
šča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih 
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upni-
ka: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine 
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti 
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 10. 2017

II D 942/2015 Os-3485/17

V zapuščinski zadevi po pok. Branivoju Žerak, ro-
jenem 12. 2. 1948, umrlem 13. 3. 2015, nazadnje sta-
nujočem Gorkega ulica 10, Maribor, gre za zapuščino 
brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obve-
šča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih 
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upni-
ka: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine 
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti 
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 10. 2017

D 396/2016 Os-3458/17

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po dne 29. 7. 1961 umrli Čermelj Alojziji, Zavino 9.
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Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapu-
stnikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Re-
publiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 11. 2017

D 162/2017 Os-3249/17

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po dne 23. 1. 2017 umrli Tramte Sonji, rojeni dne 29. 12. 
1946, nazadnje stanujoči Gradnikova cesta 115, Rado-
vljica, in sicer pod opravilno številko D 162/2017.

Ker gre za zapuščino brez dedičev, vse upnike za-
pustnice, skladno z drugim odstavkom in 4. točko tretje-
ga odstavka 142.a člena, ter prvim odstavkom 142.b čle-
na Zakona o dedovanju, opozarjamo, da bo zapuščina 
prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik v roku 
6 mesecev po prejemu obvestila o zapuščini brez de-
dičev oziroma v 6 mesecih od dneva objave oklica, če 
gre za neznanega upnika, ne bo vložil zahteve za pre-
nos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, in 
da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Upniki lahko podatke o premoženju, ki sestavlja 
zapuščino in zapustničinih obveznostih, pridobijo pri 
Okrajnem sodišču v Radovljici, ki vodi navedeno zapu-
ščinsko zadevo.

Vse upnike zapustnice se poziva, da lahko v 6 me-
secih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapušči-
na brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona 
o dedovanju.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 11. 10. 2017

D 58/2016 Os-3739/17

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 
Jolandi Maslich, roj. 25. 4. 1930 – Trst, državljanki Itali-
je, ki je umrla 31. 8. 1980, z zadnjim bivališčem v Trstu, 
Italija, v zemljiški knjigi je vpisana kot Jolanda Maslič 
pok. Alojza, Trst, Italija.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih 
dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne de-
diče, 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 20. 12. 2017

D 155/2016 Os-3740/17

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 
Jožefi Kovačič, roj. 9. 9. 1871, ki je umrla 26. 3. 1963, 
z zadnjim stalnim prebivališčem Vremski Britof 10, 
6217 Vremski Britof, v zemljiški knjigi je vpisana kot 
Jožefa Kovačič, roj. Hreščak, Vremski Britof 16 (10), 
6217 Vremski Britof.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih de-
dičih, 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 20. 12. 2017

D 209/2016 Os-3741/17

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 
Pavli Dellepiane, roj. Kovačič, roj. 26. 1. 1910, hčerki 
pokojnega Antona in Jožefe Kovačič, oba iz Vremskega 
Britofa 10, z zadnjim prebivališčem Serce Riccio, S. Ca-
priano 16, Genova, Italija, sedaj neznanega bivališča, ki 
je bila razglašena za mrtvo in se je kot datum njene smrti 
določil 27. 1. 1980.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih de-
dičih, 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 20. 12. 2017

D 210/2016 Os-3742/17

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 
Karolini Azzoni, roj. Kovačič, roj. 29. 9. 1897, hčerki 
pokojnega Antona in Jožefe Kovačič, oba iz Vremskega 
Britofa 10, z zadnjim prebivališčem Via Garetti 7, Trst, 
Italija, sedaj neznanega bivališča, ki je bila razglašena 
za mrtvo in se je kot datum njene smrti določil 30. 9. 
1967.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih de-
dičih, 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 20. 12. 2017

D 211/2016 Os-3743/17

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 
Ivanu (Janezu) Kovačiču, roj. 24. 12. 1912, sinu po-
kojnega Antona in Jožefe Kovačič, oba iz Vremskega 
Britofa 10, z zadnjim prebivališčem Pise Aspari, Milano, 
Italija, sedaj neznanega bivališča, ki je bil razglašen za 
mrtvega in se je kot datum njegove smrti določil 25. 12. 
1982.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih de-
dičih, 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 20. 12. 2017

D 376/2016 Os-3705/17

Na Okrajnem sodišču v Trbovljah je v teku zapu-
ščinski postopek po pok. Najdenič Rafaelu, roj. 30. 5. 
1936, umrlem dne 27. 8. 2016, nazadnje stanujočem 
Novi log 18, Hrastnik.
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Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine po pokojnem Najdenič Rafaelu, predvsem pa 
zapustnikovega sina, sodišču neznanega naslova, da 
se priglasijo Okrajnemu sodišču v Trbovljah v enem letu 
od objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 20. 12. 2017

D 138/2017 Os-3602/17

Pri Okrajnem sodišču v Žalcu je v teku zapuščinski 
postopek po dne 10. 3. 2017 umrlem Robertu Štahl, roj. 
18. 3. 1974 (EMŠO: 1803974500077), državljan Re-
publike Slovenije, samski, zadnje bivališče Zalog 9/c, 
Šempeter v Savinjski dolini, ki se vodi pod opr. št. 
D 138/2017. Zakoniti dediči so se odpovedali dedovanju 
po zapustniku.

Sodišče poziva s tem oklicem neznane upnike, da 
v roku 6 mesecev od dneva objave tega oklica vložijo 
zahtevo za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine v skladu z določbami 142.b člena Zakona 
o dedovanju (ZD), sicer bo zapuščina brez dedičev 
prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustnikove dolgove.

Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in 
zapustnikovih obveznostih lahko upniki pridobijo pri 
Okrajnem sodišču v Žalcu.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 20. 11. 2017
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Zavarovalne police preklicujejo

Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, 
obrazce stroge evidence:

Preklici

Tip obrazca Številka obrazca od Številka obrazca do Kos Zavarovalni zastopnik
06-ŽIV-13/13 76600005487 76600005487 1 Slapšak Štefanija
06-ŽIV-05/14 76800000253 76800000253 1 Slapšak Štefanija
06-ŽIV-07/14 77200001479 77200001479 1 Slapšak Štefanija
06-ŽIV-05/14 76800000242 76800000242 1 Slapšak Štefanija
06-ŽIV-11/13 76100006698 76100006698 1 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600000781 76600000781 1 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600000783 76600000785 3 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600000976 76600000977 2 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600000982 76600000982 1 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600000984 76600000991 8 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600000993 76600000993 1 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600009154 76600009155 2 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600009158 76600009159 2 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600009161 76600009169 9 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600009182 76600009182 1 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600009185 76600009185 1 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600009189 76600009190 2 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600009194 76600009194 1 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600009196 76600009199 4 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600009205 76600009205 1 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600015752 76600015753 2 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600015756 76600015756 1 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600015760 76600015760 1 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600015763 76600015763 1 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600015766 76600015766 1 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600015769 76600015780 12 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600015782 76600015783 2 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600015786 76600015789 4 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600015801 76600015801 1 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600015804 76600015806 3 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600015808 76600015808 1 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600015810 76600015810 1 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600024222 76600024226 5 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600029311 76600029320 10 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600029322 76600029330 9 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600042201 76600042210 10 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600042213 76600042215 3 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600042221 76600042233 13 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600042239 76600042250 12 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600047154 76600047154 1 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600047165 76600047170 6 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600047172 76600047175 4 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600047180 76600047181 2 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600047183 76600047186 4 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600047188 76600047188 1 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600047191 76600047192 2 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600047194 76600047195 2 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600047198 76600047200 3 Muslimović Elvira
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Tip obrazca Številka obrazca od Številka obrazca do Kos Zavarovalni zastopnik
06-ŽIV-13/13 76600047451 76600047452 2 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600047459 76600047460 2 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600047501 76600047501 1 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600047506 76600047506 1 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600047508 76600047508 1 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600047510 76600047510 1 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600047513 76600047514 2 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600047519 76600047520 2 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600047522 76600047522 1 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600047524 76600047529 6 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600047532 76600047537 6 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600047540 76600047541 2 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600047543 76600047543 1 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600054051 76600054052 2 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600054056 76600054060 5 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600054081 76600054081 1 Muslimović Elvira
06-ŽIV-11/13 76100002221 76100002223 3 Muslimović Elvira
06-ŽIV-11/13 76100006664 76100006664 1 Muslimović Elvira
06-ŽIV-11/13 76100006669 76100006669 1 Muslimović Elvira
06-ŽIV-11/13 76100006679 76100006680 2 Muslimović Elvira
06-ŽIV-11/13 76100006682 76100006682 1 Muslimović Elvira
06-ŽIV-13/13 76600015714 76600015714 1 Gregorič Daniel
06-ŽIV-13/13 76600015703 76600015703 1 Gregorič Daniel
06-ŽIV-13/13 76600023150 76600023151 2 Majerle Katja
06-ŽIV-13/13 76600023161 76600023161 1 Majerle Katja
06-ŽIV-13/13 76600023170 76600023170 1 Majerle Katja
06-ŽIV-13/13 76600024428 76600024428 1 Majerle Katja
06-ŽIV-13/13 76600042112 76600042114 3 Majerle Katja
06-ŽIV-13/13 76600053947 76600053948 2 Majerle Katja
06-ŽIV-13/13 76600014123 76600014124 2 Linasi Rogač Irena
06-ŽIV-11/13 76100007648 76100007650 3 Sodja Estera
06-ŽIV-13/13 76600043729 76600043729 1 Sodja Estera
06-ŽIV-13/13 76600043738 76600043739 2 Sodja Estera
06-ŽIV-13/13 76600053132 76600053139 8 Sodja Estera
06-ŽIV-13/13 76600053176 76600053178 3 Sodja Estera
06-ŽIV-13/13 76600053187 76600053188 2 Sodja Estera
06-ŽIV-13/13 76600053191 76600053199 9 Sodja Estera
06-ŽIV-13/13 76600053146 76600053146 1 Sodja Estera
06-ŽIV-13/13 76600053013 76600053013 1 Kurmanšek Tomaž
06-ŽIV-13/13 76600015866 76600015866 1 Kurmanšek Tomaž
06-ŽIV-13/13 76600015857 76600015857 1 Kurmanšek Tomaž
06-ŽIV-13/13 76600015853 76600015853 1 Kurmanšek Tomaž
06-ŽIV-13/13 76600015842 76600015844 3 Kurmanšek Tomaž
06-ŽIV-13/13 76600015837 76600015837 1 Kurmanšek Tomaž
06-ŽIV-13/13 76600015832 76600015832 1 Kurmanšek Tomaž
06-ŽIV-13/13 76600015870 76600015870 1 Kurmanšek Tomaž
06-ŽIV-13/13 76600017571 76600017571 1 Kurmanšek Tomaž
06-ŽIV-13/13 76600017598 76600017599 2 Kurmanšek Tomaž
06-ŽIV-13/13 76600024010 76600024010 1 Kurmanšek Tomaž
06-ŽIV-13/13 76600024021 76600024021 1 Kurmanšek Tomaž
06-ŽIV-13/13 76600024431 76600024437 7 Kurmanšek Tomaž
06-ŽIV-13/13 76600024441 76600024441 1 Kurmanšek Tomaž
06-ŽIV-13/13 76600024443 76600024443 1 Kurmanšek Tomaž
06-ŽIV-13/13 76600029457 76600029459 3 Kurmanšek Tomaž
06-ŽIV-13/13 76600029462 76600029464 3 Kurmanšek Tomaž
06-ŽIV-13/13 76600029470 76600029470 1 Kurmanšek Tomaž
06-ŽIV-13/13 76600029476 76600029476 1 Kurmanšek Tomaž
06-ŽIV-13/13 76600029481 76600029490 10 Kurmanšek Tomaž
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06-ŽIV-13/13 76600029492 76600029492 1 Kurmanšek Tomaž
06-ŽIV-13/13 76600042416 76600042418 3 Kurmanšek Tomaž
06-ŽIV-13/13 76600042425 76600042425 1 Kurmanšek Tomaž
06-ŽIV-13/13 76600042441 76600042443 3 Kurmanšek Tomaž
06-ŽIV-13/13 76600042454 76600042454 1 Kurmanšek Tomaž
06-ŽIV-13/13 76600042459 76600042459 1 Kurmanšek Tomaž
06-ŽIV-13/13 76600052998 76600053010 13 Kurmanšek Tomaž
06-ŽIV-13/13 76600015868 76600015868 1 Kurmanšek Tomaž
06-ŽIV-13/13 76600053015 76600053016 2 Kurmanšek Tomaž
06-ŽIV-13/13 76600053022 76600053022 1 Kurmanšek Tomaž
06-ŽIV-13/13 76600053025 76600053027 3 Kurmanšek Tomaž
06-ŽIV-13/13 76600053029 76600053029 1 Kurmanšek Tomaž
06-ŽIV-13/13 76600053031 76600053031 1 Kurmanšek Tomaž
06-ŽIV-13/13 76600053035 76600053035 1 Kurmanšek Tomaž
06-ŽIV-13/13 76600053037 76600053050 14 Kurmanšek Tomaž
06-ŽIV-11/13 76100002272 76100002273 2 Šajn Katja
06-ŽIV-11/13 76100002278 76100002278 1 Šajn Katja
06-ŽIV-11/13 76100002292 76100002292 1 Šajn Katja
06-ŽIV-11/13 76100002295 76100002295 1 Šajn Katja
06-ŽIV-11/13 76100002298 76100002300 3 Šajn Katja
06-ŽIV-11/13 76100003058 76100003059 2 Šajn Katja
06-ŽIV-11/13 76100003065 76100003065 1 Šajn Katja
06-ŽIV-11/13 76100003312 76100003312 1 Šajn Katja
06-ŽIV-11/13 76100003319 76100003321 3 Šajn Katja
06-ŽIV-11/13 76100003325 76100003326 2 Šajn Katja
06-ŽIV-11/13 76100003330 76100003333 4 Šajn Katja
06-ŽIV-11/13 76100003335 76100003336 2 Šajn Katja
06-ŽIV-11/13 76100003343 76100003343 1 Šajn Katja
06-ŽIV-11/13 76100005404 76100005404 1 Šajn Katja
06-ŽIV-11/13 76100005407 76100005408 2 Šajn Katja
06-ŽIV-11/13 76100005410 76100005410 1 Šajn Katja
06-ŽIV-11/13 76100006610 76100006611 2 Šajn Katja
06-ŽIV-11/13 76100006623 76100006623 1 Šajn Katja
06-ŽIV-11/13 76100006625 76100006626 2 Šajn Katja
06-ŽIV-11/13 76100006628 76100006628 1 Šajn Katja
06-ŽIV-11/13 76100006642 76100006643 2 Šajn Katja
06-ŽIV-11/13 76100006649 76100006650 2 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600010099 76600010099 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600010105 76600010105 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600010107 76600010107 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600010111 76600010111 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600010118 76600010118 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600010120 76600010120 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600010124 76600010124 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600010651 76600010653 3 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600010680 76600010680 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600011761 76600011761 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600011774 76600011774 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600014088 76600014088 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600014092 76600014092 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600014135 76600014135 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600015903 76600015903 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600015905 76600015905 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600016014 76600016014 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600016016 76600016016 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600016018 76600016019 2 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600016025 76600016026 2 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600016031 76600016032 2 Šajn Katja



Stran 80 / Št. 3 / 12. 1. 2018 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Tip obrazca Številka obrazca od Številka obrazca do Kos Zavarovalni zastopnik
06-ŽIV-13/13 76600016034 76600016037 4 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600016039 76600016039 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600016125 76600016125 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600016130 76600016131 2 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600016135 76600016135 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600016142 76600016142 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600016146 76600016146 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600016152 76600016152 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600016840 76600016840 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600016849 76600016849 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600017351 76600017351 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600017354 76600017355 2 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600017359 76600017359 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600017372 76600017372 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600017374 76600017374 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600017376 76600017376 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600017378 76600017379 2 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600017665 76600017668 4 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600017686 76600017686 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600017696 76600017696 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600019443 76600019443 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600019454 76600019455 2 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600019463 76600019464 2 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600023258 76600023258 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600023285 76600023285 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600023289 76600023289 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600023291 76600023291 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600023374 76600023374 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600023401 76600023401 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600023406 76600023406 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600023424 76600023426 3 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600023430 76600023430 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600024273 76600024273 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600024310 76600024312 3 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600024320 76600024320 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600024332 76600024332 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600024336 76600024336 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600024348 76600024348 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600026422 76600026422 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600026436 76600026442 7 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600026461 76600026461 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600026602 76600026602 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600026605 76600026605 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600026607 76600026607 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600026613 76600026615 3 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600026640 76600026640 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600026645 76600026646 2 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600026813 76600026814 2 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600029570 76600029570 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600029572 76600029572 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600029578 76600029580 3 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600029588 76600029589 2 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600029600 76600029600 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600029603 76600029603 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600029605 76600029610 6 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600029612 76600029614 3 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600042002 76600042002 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600042006 76600042006 1 Šajn Katja
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06-ŽIV-13/13 76600042008 76600042008 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600042036 76600042036 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600042044 76600042046 3 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600042301 76600042301 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600042304 76600042304 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600042323 76600042323 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600042326 76600042329 4 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600042331 76600042331 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600042345 76600042345 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600042373 76600042373 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600042380 76600042384 5 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600042391 76600042391 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600042398 76600042398 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600042558 76600042558 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600042835 76600042836 2 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600042855 76600042855 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600042861 76600042863 3 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600042869 76600042873 5 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600042882 76600042882 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600042884 76600042886 3 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600045757 76600045758 2 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600045763 76600045763 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600046105 76600046105 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600046123 76600046123 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600046140 76600046140 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600046855 76600046855 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600046858 76600046858 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600046865 76600046866 2 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600046869 76600046870 2 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600046872 76600046872 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600046878 76600046878 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600046883 76600046883 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600046912 76600046912 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600046926 76600046926 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600047070 76600047070 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600047072 76600047072 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600047079 76600047080 2 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600047086 76600047087 2 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600047089 76600047089 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600047104 76600047104 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600047106 76600047107 2 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600047259 76600047259 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600047267 76600047267 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600047270 76600047270 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600047287 76600047287 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600047293 76600047293 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600051915 76600051915 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600051917 76600051924 8 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600051933 76600051933 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600051940 76600051940 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600051966 76600051966 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600051969 76600051969 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600051971 76600051971 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600051989 76600051989 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600051991 76600051994 4 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600051998 76600051998 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600052369 76600052369 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600052379 76600052380 2 Šajn Katja
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Tip obrazca Številka obrazca od Številka obrazca do Kos Zavarovalni zastopnik
06-ŽIV-13/13 76600052384 76600052384 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600052393 76600052394 2 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600053251 76600053252 2 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600053254 76600053254 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600053275 76600053275 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600053283 76600053284 2 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600053286 76600053286 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600053295 76600053296 2 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600053310 76600053312 3 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600053314 76600053315 2 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600053317 76600053317 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600053319 76600053319 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600053324 76600053324 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600053328 76600053328 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600053334 76600053334 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600053336 76600053336 1 Šajn Katja
06-ŽIV-13/13 76600047399 76600047401 3 Blejc Gordana
06-ŽIV-13/13 76600047406 76600047407 2 Blejc Gordana
06-ŽIV-13/13 76600053222 76600053222 1 Blejc Gordana
06-ŽIV-13/13 76600053225 76600053226 2 Blejc Gordana

Ob‑1020/18

Pooblaščenec TROJA TIM d.o.o., Cesta v Mestni 
log 55, 1000 Ljubljana – Blejc Gordana, s šifro 6881, 
dokumente stroge evidence:
Tip dokumenta Številka dokumenta
OBR-ŽIV 536 78400002700
OBR-ŽIV 536 78400003561
OBR-ŽIV 536 78400003562
OBR-ŽIV 536 78400003563
OBR-ŽIV 536 78400003564
OBR-ŽIV 537 78500007871
OBR-ŽIV 537 78500007874
OBR-ŽIV 537 78500007876
OBR-ŽIV 537 78500007877
OBR-ŽIV 537 78500007880
OBR-ŽIV 537 78500007882
OBR-ŽIV 537 78500007883
OBR-ŽIV 537 78500007886
OBR-ŽIV 537 78500015884

Ob‑1035/18

Spričevala preklicujejo

Korpar Štruklec Marja, Osluševci 15, Podgorci, spri-
čevalo št. 0632, izdano leta 2011, izdajatelj Gea College 
Ljubljana. gnk‑338961

Drugo preklicujejo

Avtoprevozništvo Janez Petrič d.o.o., Unec 6, Ra-
kek, potrdilo za voznika, št. 013725/SŠD14-3-1760/2015, 
izdano na ime Litvai Milorad, veljavnost od 29. 4. 2015 
do 19. 3. 2017, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica 
Slovenije. gnm‑338959

Avtoprevozništvo Janez Petrič d.o.o., Unec 6, Ra-
kek, potrdilo za voznika, št. 013725/SŠD14-2-1760/2014, 
izdano na ime Suljić Mujaga, veljavnost od 29. 4. 2015 
do 12. 5. 2016, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica 
Slovenije. gnl‑338960

BARLIČ VINKO S.P., Chengdujska cesta 18, Ljublja-
na, potrdilo za voznika, št. 011986/SŠD36-2-1832/2016, 
izdano na ime Jovandić Mirko, veljavnost od 26. 4. 2016 
do 26. 4. 2017, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica 
Slovenije. gnz‑338946

BARLIČ VINKO S.P., Chengdujska cesta 18, Ljublja-
na, potrdilo za voznika, št. 011986/SŠD36-2-3636/2016, 
izdano na ime Jovanović Branislav, veljavnost od 9. 9. 
2016 do 14. 11. 2016, izdajatelj Obrtno podjetniška zbor-
nica Slovenije. gny‑338947

BARLIČ VINKO S.P., Chengdujska cesta 18, Ljublja-
na, potrdilo za voznika, št. 011986/SŠD36-2-5079/2016, 
izdano na ime Jovanović Branislav, veljavnost od 28. 11. 
2016 do 15. 8. 2017, izdajatelj Obrtno podjetniška zbor-
nica Slovenije. gnx‑338948

BARLIČ VINKO S.P., Chengdujska cesta 18, Lju-
bljana, potrdilo za voznika, št. 011986/AD36-2-995/2015, 
izdano na ime Pavlović Đorđe, veljavnost od 6. 3. 2015 
do 14. 2. 2016, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica 
Slovenije. gnw‑338949

BARLIČ VINKO S.P., Chengdujska cesta 18, Lju-
bljana, potrdilo za voznika, št. 008911/MJ36-2-948/2012, 
izdano na ime Todorović Rade, veljavnost od 5. 3. 2012 
do 6. 2. 2013, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica 
Slovenije. gnv‑338950

BARLIČ VINKO S.P., Chengdujska cesta 18, Ljublja-
na, potrdilo za voznika, št. 008911/AĆ36-2-2327/2012, 
izdano na ime Vuković Dražen, veljavnost od 23. 5. 2012 
do 6. 2. 2013, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica 
Slovenije. gnu‑338951

BENITRANS, BENJAMIN OČKO S.P., Dol-
nje Brezovo 19D, Blanca, potrdilo za voznika, 
št. 012264/AĆ57-2-4558/2014, izdano na ime Bilić Bran-
ko, veljavnost od 20. 11. 2014 do 1. 11. 2015, izdajatelj 
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. gnh‑338964
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BENITRANS, BENJAMIN OČKO S.P., Dol-
nje Brezovo 19D, Blanca, potrdilo za voznika, 
št. 012264/SŠD57-2-4133/2015, izdano na ime Bilić 
Branko, veljavnost od 29. 10. 2015 do 13. 4. 2017, izda-
jatelj Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. gng‑338965

BENITRANS, BENJAMIN OČKO S.P., Dol-
nje Brezovo 19D, Blanca, potrdilo za voznika, 
št. 012264/AĆ57-3-594/2013, izdano na ime Ždero Mi-
lan, veljavnost od 9. 2. 2013 do 17. 4. 2014, izdajatelj 
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. gnf‑338966

BENITRANS, BENJAMIN OČKO S.P., Dol-
nje Brezovo 19D, Blanca, potrdilo za voznika, 
št. 012264/SŠD57-2-4563/2016, izdano na ime Živ-
ković Goran, veljavnost od 27. 10. 2016 do 30. 10. 
2017, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. 
gne‑338967

BVS – PREVOZI, ŠERCER BOJAN S.P., Breg 
pri Kočevju 28B, Stara Cerkev, NPK gozdarski sekač, 
št. 6230.002.4.1-078-2014-49472, izdano na ime Be-
gić Ivan, izdajatelj SGLŠ Postojna, leto izdaje 2014. 
gnj‑338962

BVS – PREVOZI, ŠERCER BOJAN S.P., Breg 
pri Kočevju 28B, Stara Cerkev, NPK gozdarski goji-
telj, št. 6230.001.4.021-20-2017-80121, izdano na ime 
Begić Ivan, izdajatelj SGLŠ Postojna, leto izdaje 2017. 
gni‑338963

Českinivić Mirel, Kurbašića M. b.b., 76254 Gra-
dačac, preklic digitalne tahografske kartice, objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 80/17 z dne 29. 12. 2017, pod 
oznako GNV-338900. gns‑338953

DRAGO TURINEK s.p., Glavarjeva cesta 11, Ko-
menda, izvod licence št. 013067/001 za osebno vozilo 
BMW 520 touring z reg. št. LJ UV-343, veljavnost do 
25. 1. 2018. gnd‑338968

GRIESHABER logistika d.o.o., Velika vas pri 
Krškem 68, Leskovec pri Krškem, izvod licence, 
št. GE006572/06850/004, za vozilo MAN, reg. št. 
KKHG-5102, veljavnost do 3. 1. 2019. gne‑338942

Hamzić Sabahudin, Ribarjeva ul. 3, Celje, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500026714002, izdal Cetis 
Celje d.d. gnt‑338952

Jelenc Filip, Golica 2, Selca, digitalno tahografsko 
kartico, št. 1070500014820001, izdal Cetis Celje d.d. 
gnb‑338945

Koren Branimir, Vilenska c. 104, Orehova vas, iz-
vod licence, št. 013142/001, za vozilo MAN 8-163, reg. 
št. MB F2-321, veljavnost do 9. 4. 2019. gnp‑338956

MARJAN PUČNIK S.P., Stari trg 1, Slovenske Ko-
njice, izvod licence, št. 013051/004, za vozilo Mitsu-
bishi, reg. št. CE FK035, veljavnost do 17. 1. 2018. 
gnn‑338958

Matic SOPELŠEK s.p., Mislinjska Dobrava 132, 
Šmartno pri Slov. Gradcu, izvod licence, št. 013260/002, 
za vozilo Mercedes-Benz A1EGO, reg. št. SG DX-752. 
gno‑338957

Ogradi Ferdinand, Trg 8, Prebold, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500022029001, veljavna od 
17. 9. 2014 do 17. 9. 2019, izdal Cetis d.d. gnc‑338969

Polenec Janez, Reševa 1b, Kranj, dovoljenje za 
letenje, št. 483, za jadralno letalo, VTC Vršac Delfin – 3, 
izdano na Alpski letalski center Lesce, veljavnost od 
14. 5. 2009 do 13. 5. 2010. gnd‑338943

SGG TOLMIN d.d., Brunov drevored 13, Tolmin, 
digitalno tahografsko kartico, št. 2070500000408002, 
izdal Cetis Celje d.d., na ime Klemen Kavčič. 
gnv‑338954

SGG TOLMIN d.d., Brunov drevored 13, Tolmin, 
digitalno tahografsko kartico, št. 2070500000408100, 
izdal Cetis Celje d.d., na Klemen Kavčič. gnq‑338955

Šadl Vito, Cankarjeva 3, Veržej, študentsko izka-
znico, št. 20090384, izdala Univerza v Ljubljani, Pravna 
fakulteta. gnc‑338944

TS JAKSETIČ d.o.o., Ulica Nikola Tesla 18, Ilirska 
Bistrica, izvod licence št. GE009089/05246/021 za vo-
zilo z reg. št. KP CR-467, veljavnost do 10. 11. 2022. 
gnb‑338970
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