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V skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesredami (Uradni list RS, 5t,
51/2006-UPB, 97/2010), Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za
zaSdito, reSevanje in pomod (Uradni list RS, 5t.92/2OO7,54/2OO9,23/2OtI in 27l2OL6)
in 9. dlen Statuta Ob6ine Ravne na KoroSkem (Uradno glasilo slovenskih obdin 5t.
76l2OL6) vabi Obtina Ravne na Koro5kem, zainteresirana druStva, ki v sklopu svojega
delovanja in dejavnosti opravljajo dolodene naloge s podrodja za56ite, pomoEi in
re5evanja in izpolnjujejo pogoje, k oddaji ponudbe za izvajanje dolodenih nalog v sistemu
za5dite in re5evanja za leto 2018.
V letu 2018 je za izvajanje dolodenih nalog v sistemu za5dite in reSevanja namenjenih
sredstev v viSinir 3,OOOTOO EUR
Pri oddaji ponudb lahko sodelujejo druStva kot so: Kinologi, taborniki, skavti, gorski
reSevalci, radioamaterji, jamarji, potapljadi... in ostali, ki izpolnjujejo pogoje za sklenitev
pogodbe o opravljanju dolodenih nalog zaSdite in re5evanja v obdini Ravne na Koro5kem.

Zahtevani pogoji:
- Zagotavljanje ustrezne ekipe
- Primernaopremljenost
- Usposobljenost ekip
- Nadin aktiviranja in obve5danja
- Odzivni das
- Dosedanje izkuSnje

Dru5tva, ki se bodo prijavila na javni poziv,jamdijo s podpisom odgovorne osebe, da so
podatki todni in da imajo v svojem sestavu primerno usposobljene in opremljene kadre
za izvajanje nalog, ki so predmet tega poziva. Rok za oddajo ponudb je do vkljuEno
31. s. 2018.
NaproSamo vas, da posredujete ponudbe v zapfti ovojnici na naslov: Obdina Ravne na
KoroSkem, Gadnikova pot 5, 2390 Ravne na KoroSkem z oznako: >>Zbiranje ponudb za
izvajanja nalog na podroEju za5tite in re5evanja 2Ot8 - ne odpiraj<<.
Ponudbo lahko zainteresirani ponudniki dostavijo osebno v sprejemni pisarni ali s
priporodeno poSiljko na navedeni naslov. Na hrbtni strani ovojnice mora biti ozna6en
naslov po5iljatelja.
Zupan bo imenoval komisijo, ki bo izbrala kandidate za sofinanciranje. Kandidati bodo
izbrani na podlagi doseZenih todk oziroma najboljSih ponujenih pogojev na podlagi
todkovn ika, ki je v prilog i .

Javni poziv je objavljen na
Kontakt: Irena Do5en, tel.

spletni strani Obdine Ravne na KoroSkem : www.ravne.si
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Priloge:
- obrazci in todkovnik
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