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Javni razpisi

Ob-1925/15
Ministrstvo za kulturo na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08,
4/10, 20/11, 111/13; v nadaljevanju ZUJIK) ter v skladu
s 6. členom Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih
projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pravilnikom
o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12)
objavlja
javni razpis
za financiranje štipendij s pričetkom štipendiranja
v šolskem letu 2015/2016 za dodiplomske študije
v tujini za področje umetnosti, filma in kulturne
dediščine (razpis, oznaka JPR-ŠTIPD-2015)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so štipendije za dodiplomski študij
v tujini z javno veljavnostjo:
1. na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, filma in konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine;
2. za posebno nadarjene s področja glasbe, baleta in plesa.
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
Cilji razpisa
Ministrstvo bo sredstva namenilo posameznikom, ki
delujejo na področjih umetnosti, filma in kulturne dediščine ter se bodo izobraževali na dodiplomskem študiju
v tujini s ciljem:
– večje dostopnosti do izobraževanja,
– dviga specifičnih znanj, usposobljenosti, spretnosti in kompetenc ter mobilnosti posameznikov ter
– lažjega vključevanja mladih na trg dela.
2. Osnovna pravila in področja razpisa
Namen razpisa
Usposabljanje za nekatere specifične umetniške
poklice v umetnosti ter na področju kulturne dediščine je
namenjeno dvigu ključnih kompetenc, povečanja usposobljenosti ter pridobivanju dodatnih znanj in spretnosti
kot pogoj za uspešnejše vključevanje mladih na trg dela.
Pri razpisih za štipendije za ustvarjalce in poustvarjalce
na področju umetnosti za dodiplomske študije je pozor-

nost namenjena posebno nadarjenim s področja glasbe,
baleta in plesa. S tem se ustvarjajo pogoji za pridobivanje novih znanj in dostopnosti do umetnosti, spodbujanje
raziskovanja ter ustvarjalnosti.
Status študenta
V času prejemanja štipendije morajo imeti kandidati
status rednega študenta za polni študijski čas z obliko
študija »full-time« študij (študij s polno študijsko obremenitvijo). Študent za polni študijski čas je oseba, katere
primarna dejavnost je študij (v nadaljevanju: študent).
Študent od začetka študijskega leta, za katerega
štipendiranje se prijavlja, ne sme biti v delovnem razmerju oziroma samozaposlen v Republiki Sloveniji ali
tujini, vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu
RS za zaposlovanje oziroma pristojnem organu v tujini,
imeti statusa upokojene osebe, biti odgovorna oseba
gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda ali
primerljivega statusa v tujini.
Sočasno prejemanje drugih štipendij
Študent ne sme v času štipendiranja ministrstva
istočasno prejemati druge štipendije iz državnega ali
občinskih proračunov RS ali štipendije iz evropskih sredstev, prav tako ne delovne štipendije.
Izplačevanje štipendij
Višina mesečne štipendije je predvidoma
651,00 EUR, in sicer v okviru finančnih zmožnosti. Štipendije se na enem razpisu lahko podelijo za največ
eno stopnjo šolanja do konca študija in za največ 5 let.
Štipendij se ne podeljuje za absolventski staž. Štipendiranje lahko traja največ toliko študijskih let, kolikor jih
je minimalno predpisanih s programom, za katerega štipendiranje se vlagatelj prijavlja, oziroma ustrezno manj,
če se štipendija dodeli za višji letnik študija. Štipendija
se izplačuje za 12 mesecev v šolskem letu oziroma
toliko mesecev v šolskem letu, kolikor traja študij. Štipendist mora zaključiti študij in ministrstvu predložiti
potrdilo o zaključku.
Štipendijsko razmerje lahko miruje (tj. če štipendist
ne napreduje v višji letnik oziroma ga ne zaključi v dogovorjenem roku) v skupnem trajanju največ eno šolsko
leto v celotnem obdobju izobraževanja ob soglasju štipenditorja. V primeru opravičljivih razlogov štipendijsko
razmerje miruje toliko časa, kolikor trajajo opravičljivi
razlogi, vendar ne več kot tri leta v celotnem obdobju
trajanja izobraževalnega programa, za katerega je štipendist pridobil štipendijo. Štipenditor lahko odobri mirovanje iz opravičljivih razlogov na podlagi pisne prošnje
štipendista in priloženih ustreznih dokazil, s katerimi šti-
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pendist dokazuje opravičljive razloge za mirovanje. Če
štipendist ne izpolnil pogodbenih obveznosti, se zaveže,
da bo vrnil že izplačane zneske štipendije z zakonitimi
zamudnimi obrestmi v enem mesecu po pisnem pozivu
štipenditorja.
Obveznosti štipendista po končanju študija
Prejemniki štipendije se zavežejo, da bodo študij zaključili in da bodo po končanem šolanju delovali v Republiki Sloveniji ali v drugih državah Evropske unije predstavljali in promovirali slovensko kulturo
vsaj toliko časa, kot so prejemali štipendijo in da bodo
o tem predložili ustrezna dokazila.
Objava osebnih podatkov
Kandidat z oddajo vloge dovoljuje objavo in obdelavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in
objave rezultatov razpisa na spletni strani ministrstva,
skladno z Zakonom o dostopu informacij javnega značaja in Zakona o varstvu osebnih podatkov.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
3.1 Splošni pogoji za prijavo na razpis
Za štipendijo lahko zaprosijo posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– s statusom rednega študenta za polni študijski
čas, z obliko študija »full-time« študij (študij s polno študijsko obremenitvijo);
– od začetka študijskega leta, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo v delovnem razmerju oziroma samozaposlen v Republiki Sloveniji ali tujini, ne bo
vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS
za zaposlovanje oziroma pristojnem organu v tujini,
s statusom upokojene osebe, ne bo odgovorna oseba
gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda ali
primerljivega statusa v tujini;
– ki se bodo izobraževali na področjih iz točke 1.
tega razpisa;
– ki sofinanciranja za isti namen še niso prejemali;
– ki se prijavljajo za štipendijo za dodiplomski študij
z javno veljavnostjo v tujini;
– s stalnim bivališčem v RS (potrdilo o stalnem
bivališču, fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice
– obe strani);
– ki v času štipendiranja ministrstva ne prejemajo
drugih štipendij iz državnega ali občinskih proračunov
RS, prav tako ne delovne štipendije;
– ki bodo v času štipendiranja prebivali v tuji državi,
v kateri se izvaja izobraževanje;
– študij ne poteka v obliki študija na daljavo oziroma e-študija;
– kandidat se lahko na razpis prijavi samo z eno
vlogo, za eno smer na eni izobraževalni instituciji. V primeru, da vloži več vlog, oziroma poda vlogo za več
študijskih smeri ali vlogo za isto študijsko smer na več
izobraževalnih ustanovah, bodo vse njegove vloge zavržene;
– ki v šolskem letu 2015/2016 nimajo statusa absolventa oziroma enakovrednega statusa;
– ki se ne vpisujejo ponovno v isti letnik programa,
za katerega zaproša za štipendijo, v katerega je bil
v preteklosti že vpisan;
– ki so v šolskem letu 2015/16 sprejeti in vpisani
v izbrani študijski program (predložijo ustrezno dokazilo o sprejetju v študijski program ali potrdilo o vpisu za
šolsko leto 2014/15 oziroma ob oddaji vloge obvezno
priložijo izjavo, da bodo v roku, določenem v tem razpisu, predložili ustrezno potrdilo o vpisu) najkasneje do
20. 10. 2015 oziroma do 1. 3. 2016, če gre za vpis v spomladanskem semestru in ga do roka tudi predložijo;
– ki se ne prijavljajo hkrati za razpis JPR-ŠTIP-2015
(podiplomski študij);
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– na tem razpisu ne morejo kandidirati štipendisti, ki
imajo z ministrstvom že sklenjeno pogodbo o štipendiranju v šolskem letu 2015/2016, ali še nimajo izpolnjenih
pogodbenih obveznosti (zaključka študija in predložitve
diplome/magisterija/doktorata po predhodnih pogodbah
o štipendiranju) iz preteklih let oziroma v skladu pogodbo o štipendiranju še niso izpolnili pogodbenega določila o zaključku študija, razen, če izpolnijo obveznosti
zaključka študija, za katerega so prejemali štipendijo
in predložijo dokazilo o zaključku najkasneje do 22. 7.
2015.
Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi posebne pogoje.
3.2 Posebni pogoji za poklice v umetnosti, filma in
na področju kulturne dediščine pod točko 1.1
1. kandidat ne sme biti starejši od 25 let (šteje
letnica rojstva 1990 in mlajši);
2. kandidat mora imeti najmanj končano izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero se prijavlja, pri čemer
ta ne sme biti nižja od končane pete stopnje, končane
štiriletne srednje šole s končano maturo oziroma zaključnim izpitom;
3. kandidatovi dosedanji učni/študijski uspeh ne
sme biti nižji:
– od povprečne ocene 3,0 oziroma
– na vseh višjih stopnjah od povprečne ocene
brez diplome 8,0.
Za izkazovanje tega pogoja mora kandidat, ki
ima že opravljeno maturo, predložiti maturitetno spričevalo oziroma dokazilo o opravljenem zaključnem izpitu
in izpis ocen z izračunom povprečne ocene, ki ni nižja od
povprečne ocene 3,0, do izteka razpisnega roka.
Kandidat, ki bo maturo opravljal spomladi 2015,
mora predložiti: vse ocene in izračunano povprečje
ocen zadnjega zaključenega letnika formalnega izobraževanja (ki ni nižje od povprečne ocene 3,0), do izteka
razpisnega roka. Dokazilo o uspešno opravljeni maturi
z ocenami in izračun povprečne ocene mora predložiti najkasneje do 22. 7. 2015. Če do tega datuma
ne predloži ustreznega dokazila s povprečno oceno, ki
ni nižja od 3,0, se šteje, da gre za vlogo, ki jo je oddala
neupravičena oseba. (Izjemoma, samo v primeru izkazanega popravljanja negativnih ocen na maturi, se lahko
ta datum podaljša, če kandidat izkaže, da bo opravljal
popravljanje negativnih ocen mature v jesenskem roku
– rezultate popravljanja kandidat priloži najkasneje do
20. septembra 2015. V tem primeru mora kandidat do
22. 7. 2015 pisno izkazati MK, da bo opravljal popravljanje negativnih ocen iz mature v jesenskem roku. V primeru, da do 22. 7. 2015 ne predloži dokazila o uspehu
na maturi in o popravljanju negativnih ocen, oziroma po
popravljanju v jesenskem roku ne doseže ustreznega
uspeha ali do roka ne predloži dokazila o tem, se šteje,
da gre za vlogo, ki jo je vložila neupravičena oseba.).
Če je kandidat končal višjo stopnjo šolanja, od
zahtevane v razpisu, priloži tudi dokazilo in ocene o tem.
3.3. Posebni pogoji za štipendije za izjemno nadarjene pod točko 1.2
Na razpis se lahko prijavijo izjemno nadarjeni kandidati s področja glasbe, baleta in plesa, ki v letu 2015
še nimajo in ne bodo zaključili pete izobrazbene stopnje in ki v letu 2015 ne izpolnjujejo pogojev za pristop
k opravljanju mature (še niso bili in tudi v letu 2014/15
niso vpisani v zaključni letnik ali opravili maturitetnega
tečaja), ki niso starejši od 21 let (šteje letnica rojstva
1994 in mlajši).
Za izjemno nadarjene kandidate se štejejo posamezniki z izjemnimi rezultati na področju, z nadpovprečnimi
dosežki na svetovni in mednarodni ravni (za področje
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glasbe z najvišjimi dosežki v okviru EMCY oziroma
primerljivimi rezultati) in ki se vpisujejo na dodiplomski
študij na javno veljavnih in referenčnih programih, kjer
za sprejem zadošča samo uspešno opravljena avdicija
oziroma sprejemni izpit. Dokazilo o uspešno opravljeni
avdiciji in sprejemu v študijski program morajo predložiti
najkasneje do konca razpisnega roka oziroma izjemoma
v primeru, če ga institucija še ni izdala do konca razpisnega roka priložijo vabilo oziroma prijavo na avdicijo in
morajo nato najkasneje v roku 7 dni od prejema rezultatov o tem pisno obvestiti ministrstvo, oziroma je ne glede
na prejšnjo določbo zadnji rok za oddajo dokazil o opravljeni avdiciji za izjemno nadarjene do 15. 9. 2015. Če
kandidati ne bodo najkasneje v 7 dneh po prejetju dokazila oziroma do 15. 9. 2015 predložili dokazila o uspešno
opravljeni avdiciji oziroma sprejemnem izpitu se šteje,
da gre za vlogo, ki jo je vložila neupravičena oseba.
O upravičenosti vloge bo na podlagi priložene dokumentacije (vsebinsko) odločala strokovna komisija.
Prijavitelji morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati
tudi vse druge kriterije in pogoje razpisa ter priložiti obvezne priloge.
3.4 Oddajanje vlog
Kandidati morajo vlogo za razpis podati tako, da
so vsi podatki jasno razvidni in podani v uradnem jeziku
RS. Prevodu obveznih prilog uradnih dokumentov (javnih listin), dokazil (npr. o sprejetju v študijski program,
o trajanju šolanja) in priporočil pa mora biti priložen izvirnik ali fotokopija izvirnika. Če je prijavitelj izobraževanje zaključil v tujini, kjer se ocenjevalni sistem razlikuje
od uradnega načina ocenjevanja v Republiki Sloveniji,
mora predložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo izda tuja izobraževalna institucija, na kateri
je prijavitelj zaključil izobraževanje. Ocene (pridobljene
v RS) na programih, kjer je ocenjevalni sistem drugačen
od uradnega načina ocenjevanja na srednješolski stopnji, kandidati pretvorijo na enotni sistem srednješolskih
ocen v Sloveniji na naslednji način: ocena 6 v oceno 2,
ocena 7 v oceno 3, oceni 8 in 9 v oceno 4 in ocena 10
v oceno 5.
3.5 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo za razpisano področje, izmed
zaposlenih na ministrstvu, imenuje minister.
Nepopolne vloge
Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno
pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti
v petih dneh od vročitve poziva k dopolnitvi formalno
nepopolne vloge, obvezno z oznako, na katero vlogo
ali del vloge se dopolnitev nanaša, sicer se bo štela kot
nepopolna. Vloga, ki ne bo pravočasna, popolna ali je ne
bo vložila upravičena oseba, bo izločena iz nadaljnjega
postopka in zavržena s sklepom ministra.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisna dokumentacija. Za nepopolno se šteje tudi
vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna in
je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet dnevnem roku.
Zavržba vloge
V primeru naknadne ugotovitve, da vloga ne izpolnjuje katerega od splošnih in posebnih pogojev, bo
pristojni uslužbenec, predlagal zavržbo oziroma zavrnitev vloge.
Ministrstvo lahko, v primeru naknadne ugotovitve
o neizpolnjevanju splošnih pogojev kadarkoli v postopku
in tudi po že izdani dokončni odločbi o izboru kandidata,
spremeni odločitev in s kandidatom ne sklene pogodbe
(oziroma se v primeru, da kandidat ne predloži vseh do-
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kazil šteje, da je odstopil od vloge oziroma bo njegova
vloga zavržena kot vloga neupravičene osebe).
Rezervna lista
Strokovna komisija bo poleg izbranih kandidatov
oblikovala tudi rezervno listo kandidatov (po prioritetnem
seznamu), ki bodo lahko prejemali štipendijo v primeru, če se zaradi odstopa ali nepredložitve dokazil (npr.
o končani predhodni stopnji izobraževanja, o sprejetju
v študijski program ipd.) katerega izmed prvotno izbranih kandidatov, sprostijo finančna sredstva. Na rezervno
listo se lahko uvrstijo kandidati, ki dosežejo vsaj 71 točk
in zaradi omejitve finančnih sredstev niso bili izbrani
v sofinanciranje. Kandidatom z rezervne liste se dodelijo finančna sredstva po vrstnem redu, ki ga določi
strokovna komisija, glede na področje, na katerem so
se sprostila sredstva in glede na doseženo število točk.
Če na tem področju ni kandidatov na rezervni listi, se
sredstva lahko dodelijo tudi na drugem področju, in sicer
kandidatu z najvišjim številom doseženih točk ne glede
na področje. V primeru, da je več kandidatov z različnih
področij z enakim številom točk, pa se dodelijo na področju z najmanj izbranimi kandidati.
4. Razpisni kriteriji
4.1 Kakovost in uspešnost kandidata za štipendije
za dodiplomske študije
Kriteriji za izbor kandidatov na področjih glasbene,
intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, filma
in konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine iz
točke 1.1:
– avtorska dela, nagrade in priznanja (na mednarodni ali državni ravni; s samostojnim ali skupinskim prispevkom), uvrstitve, dosežki, strokovna praksa (najvišje
možno število točk je 15 točk),
– medijski odzivi, odmevnost, prepoznavnost v strokovni javnosti oziroma kakovost, uspešnost in izvirnost
kandidatovega dosedanjega delovanja na področju,
za katerega se prijavlja (najvišje možno število točk je
5 točk),
– strokovne reference, priporočila, uspešno opravljeni morebitni zahtevnejši sprejemni izpiti (najvišje možno število točk je 30 točk),
– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve
(npr. motivacijsko pismo, izbrani študijski program, povezava med študijskim programom in področjem delovanja, interdisciplinarnost, kreativnost ipd.) (najvišje
možno število točk je 20 točk),
– učni oziroma študijski uspeh (najvišje možno število točk je 20 točk),
– vpis v drugi ali višji letnik študija v letu 2015/2016
(najvišje možno število točk je 10 točk).
Kriteriji za izjemno nadarjene s področja glasbe,
baleta in plesa iz točke 1.2:
– opravljena avdicija (najvišje možno število točk
je 50 točk),
– priporočila, dosežki (najvišje možno število točk
je 30 točk),
– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve
(npr. motivacijsko pismo, izbrani študijski program) (najvišje možno število točk je 20 točk).
5. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja
Pri ocenjevanju oziroma vrednotenju je spodnja
meja, pri kateri je kandidate še možno sofinancirati, 71
od 100 možnih točk, vendar v okviru finančnih možnosti. Izbrani bodo tisti kandidati, ki bodo v postopku izbire
ocenjeni višje. Število izbranih kandidatov in višina odobrenih sredstev je odvisna od skupnega števila prejetih
točk (od 71 do 100 točk) in razpoložljivih sredstev.
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V primeru, da ima več kandidatov isto število točk,
ima prednost kandidat z višjo povprečno študijsko oceno
glede na ustrezno potrdilo o ocenah.
Splošni razpisni kriteriji bodo pri presoji vlog na posameznem področju smiselno uporabljeni glede na strokovno področje. Splošni razpisni kriteriji so ovrednoteni
s točkami na ocenjevalnih listih, dostopnih na vpogled
v razpisni dokumentaciji
Ocenjevanje vlog bo potekalo opisno po naslednji
vrednostni lestvici: vrhunsko (96–100 točk), kakovostno
(71–95 točk), ne bo prejemal štipendije (do 70 točk).
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev razpisa
JPR-ŠTIPD-2015 namenjenih štipendiranju v letu 2015
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za šolsko
leto 2015/2016 znaša 43.000,00 EUR proračunskih
sredstev do konca leta 2015.
Ministrstvo bo izbralo kandidate po postopku, ki
ga določa Zakon o uresničevanju javnega interesa za
kulturo in Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov do vrednosti, določene s tem razpisom.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2015, oziroma v plačilnih
rokih, kot jih zahteva Zakon o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list
RS, št. 101/13 in 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1,
38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14 in 14/15) in Proračun Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS,
št. 102/13 in 14/15) oziroma druge ustrezne pravne in
finančne podlage.
8. Razpisni rok: razpisni rok se prične 17. 4. 2015
in se izteče 18. 5. 2015.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce za posamezno vrsto štipendij
(prijavni obrazec 1 – identifikacijski obrazec in prijavni
obrazec 2 – kontrolni obrazec),
– vzorce izjav,
– vzorec ocenjevalnega lista.
9.1 Kandidati za štipendije za dodiplomski študij
v tujini morajo predložiti
Obvezne sestavine vloge:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec 1 ŠTIPD;
– izpolnjen in podpisan kontrolni obrazec 2 ŠTIPD;
– življenjepis z referencami, predstavitvami, medijskimi odzivi, bibliografijo, seznamom del, objavami in
kritikami (če obstajajo), dokazili o opravljenih praksah,
terenskim delom ipd.;
– motivacijsko pismo (npr. predstavitev kandidata
in njegovih referenčnih kompetenc, izkušenj, razlogov
za izbor šole ter smeri (študijskega programa) in predstavitev vizije tako zaključka študija kot delovanja po
dokončanem študiju itd.);
– fotokopijo dokazila o končani stopnji šolanja (z
javno veljavo), pred tisto, za katero se kandidat prijavlja, s prevodom, tj. vsaj mature (zaključnega izpita,
diplome oziroma magisterija). Izjemoma lahko kandidat,
ki se vpisuje na dodiplomski študij, priloži izjavo, da bo
najpozneje do vključno 22. 7. 2015 predložil dokazilo
o končani stopnji šolanja oziroma potrdilo o opravljeni
maturi z ocenami, če je ustrezna institucija do izteka
razpisnega roka še ni izdala. Oziroma če gre za izjemno
nadarjene po točki 1.2. razpisnega besedila dokazilo
o uspešno opravljeni avdiciji na šoli z javnoveljavnim
programom s področja glasbe, baleta ali plesa, kjer za
vpis zadošča samo opravljena avdicija (glejte še točko
3.3.) s prevodom;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami in izračunom povprečne ocene (kopija
indeksa ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega
dokumenta, je veljavna le, če je notarsko potrjena)
s prevodom, oziroma dokazilo, iz katerega je razvidna
povprečna ocena oziroma povprečna ocena in ocena
mature (diplome/magisterija) zadnjega zaključenega
izobraževanja ali zadnjega v celoti zaključenega letnika študija. V primerih, da se kandidat v šolskem letu
2015/2016:
– vpisuje v prvi letnik dodiplomskega študija, predloži spričevalo mature (zaključnega izpita) z ocenami (ali če morebitni vzporedni študij še poteka in je
kandidat zaključil najmanj en letnik, lahko predloži tudi
te ocene);
– vpisuje v prvi letnik dodiplomskega študija in
bo maturo opravljal spomladi 2015, predloži ocene zadnjega uspešno zaključenega letnika formalnega izobraževanja in izjavo, da bo v roku predložil dokazilo
o opravljeni maturi (oziroma avdiciji, če se prijavlja pod
točko 1.2);
– vpisuje v drugi ali višji letnik študija, za katerega
se prijavlja, in je uspešno zaključil najmanj en letnik (ali
vzporedni študij), vse ocene tega študija z izračunom
povprečne ocene (brez ocene diplome) in pretvorbo
v slovenski sistem ocenjevanja (glejte še točko 3.4);
– vpisuje v drugo ali višje leto študija, ki ga prijavlja, pa študij ni ocenjen z ocenami, predloži spričevalo
in ocene zadnjega, v celoti končanega študija.
Navedene ocene, ki jih bo kandidat priložil vlogi
do zaključka razpisnega roka, bodo v postopku ocenjevanja vlog upoštevane pri ocenjevanju kandidata.
– mnenje referenčnega strokovnjaka s področja, za
katerega se kandidat prijavlja, o kandidatovem delu, dosežkih, ki ni starejše od 6 mesecev od izteka razpisnega
roka z datumom in lastnoročnim podpisom strokovnjaka
(s prevodom);
– opis študijskega programa (informacija o poteku,
trajanju študija in predmetniku z opisom temeljnih predmetov za celotni študij), oziroma študijski program, ki ga
izda šola, s prevodom;
– dokazilo o javni veljavnosti programa (ki ga izda
šola), s prevodom;
– dokazilo o trajanju šolanja s prevodom;
– dokazilo o stalnem bivališču v RS (lahko tudi fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice – obe strani);
– potrdilu o vpisu v šolsko leto 2015/2016 oziroma
izjavo o potrdilu o vpisu za šolsko leto 2015/16 s prevodom.
Kandidati so potrdilo dolžni predložiti takoj, ko je to
mogoče, oziroma najkasneje do vključno 20. 10. 2015.
Če se študij prične v spomladanskem semestru, pa
najpozneje do 1. 3. 2016. V tem primeru mora vlogi priložiti izjavo, da bo najpozneje do vključno 20. 10. 2015
oziroma do vključno 1. 3. 2015 predložil potrdilo o vpisu
(vzorec izjave se nahaja med razpisno dokumentacijo).
Druge sestavine vloge oziroma obvezne sestavine
ob prijavi na točko 1.2:
– dokazilo o opravljenih sprejemnih izpitih, avdicijah
oziroma izjava o sprejemnih izpitih (obvezno za prijave
pod točko 1.2);
– dokazila o nagradah, svetovnih in mednarodnih
uspehih (obvezno za prijave pod točko 1.2.), medijski
odzivi, fotokopije dokazil o uspehih in nagradah od leta
2012 (nagrade, uvrstitve, priznanja in udeležbe na državni ali mednarodni ravni), utemeljitev izbora študija,
šole oziroma mentorja, pooblastilo, dokazilo o opravljenih praksah in mednarodnem sodelovanju, o objavah
ipd.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirane osebe v razpisnem roku dvignejo v vložišču Ministrstva za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisna dokumentacija je na spletni strani ministrstva: http://www.mk.gov.si/ kjer najdejo tudi vse druge
podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa. Ministrstvo v času razpisnega roka zainteresiranim na pisno
zahtevo pošlje razpisno dokumentacijo.
10. Dodatna opozorila:
– Vsem dokumentom v tujem jeziku (izvirniku oziroma kopiji izvirnika) obvezno priložite prevod v uradni
jezik RS.
– Ob prijavi navedite vse priloge, ki ste jih priložili.
– Ne pozabite podpisati prijavnih obrazcev in izjav.
Brez podpisa prijava ni popolna.
– Kandidat se na razpis lahko prijavi samo z eno
vlogo, in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni
instituciji, sicer se vloge zavržejo. Zavrže se tudi vloga
kandidata, ki se hkrati prijavlja na razpis JPR-ŠTIP-2015.
– Kandidat mora pred pričetkom prejemanja štipendije in v predpisanih rokih predložiti potrdilo o končani stopnji šolanja (z ustreznim uspehom) pred tisto, za katero
se prijavlja, in ta ne sme biti nižja od končane štiriletne
srednje šole s končano maturo (zaključnim izpitom), in
potrdilo o vpisu na izbrani študijski program. V primeru, da
bo kandidat potrdilo o končani predhodni stopnji šolanja
in potrdilo o vpisu priložil v rokih, ki jih izjemoma predvideva razpis, mora prijavi priložiti izjavo, ki je del razpisne
dokumentacije in je nato dolžan sam do navedenega roka
priložiti vse potrebne dokumente, sicer bo njegova vloga
zavržena kot vloga neupravičene osebe.
– Če je prijavitelj izobraževanje zaključil v tujini,
kjer se ocenjevalni sistem razlikuje od uradnega načina
ocenjevanja v Republiki Sloveniji, mora predložiti tudi
uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo izda
tuja izobraževalna institucija, na kateri je prijavitelj zaključil izobraževanje.
– Izjave, ki so del razpisne dokumentacije, mora
kandidat priložiti v primeru, da ustrezna institucija še ni
izdala dokazila o dokončani predhodni stopnji šolanja ali
potrdila o vpisu idr. in jih bo kandidat priložil najkasneje
v roku in pod pogoji, določenimi v razpisu (in se ga v tem
primeru ne poziva ponovno k dopolnitvi). Vzorci izjav so
del razpisne dokumentacije in jih najdete ob prijavnih
obrazcih JPR-STIPD-2015.
– Dodatne informacije glede javne veljavnosti programov v tujini najdete tudi v okviru ENIC NARIC centra.
– Vlogi priložena dokumentacija se ne vrača.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
A) Vloga mora biti predložena glavni pisarni:
– na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana, v poslovnem času do 18. 5. 2015 oziroma najkasneje na ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka,
– v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne
odpiraj – prijava na razpis štipendij 2015 z oznako
JPR-ŠTIPD-2015,
– obvezno oznako vrste štipendij (ŠTIPD) in
– področja delovanja (npr. glasbene umetnosti; glejte točko 1. tega razpisa),
– na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: ime in naslov. V primeru prijave pod točko 1.2. ali
11B je potrebno navesti tudi to.
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B) Vloge za področje glasbe, baleta ali plesa za
dodiplomski študij v tujini s pričetkom v spomladanskem
semestru 2016
Vloge za področje glasbe baleta ali plesa, ki jih
kandidati zaradi študija, ki se prične v spomladanskem
semestru 2016, oziroma kasnejših vabil s strani šole
zaradi izjemne nadarjenosti, ne morejo oddati do konca
razpisnega roka (potrebno je dokazilo), je izjemoma mogoče oddati do 30. 9. 2015. Po točki 11B tega razpisa
sta lahko podeljeni predvidoma do dve štipendiji s pričetkom v spomladanskem semestru 2016 vendar le, če
to dovoljujejo tudi finančne zmožnosti ministrstva. Kandidati morajo v tem primeru izpolnjevati vsa razpisna določila, tudi vse razpisne pogoje, določene pod točko 3.1
in 3.2. in izpolnjevati razpisne kriterije pod točko 9.1, pri
čemer ne veljajo izjeme glede datumov zaključka predhodne stopnje šolanja, ki ne sme biti nižja od zaključene
štiriletne srednje šole z maturo. Torej morajo kandidati
ob prijavi predložiti dokazilo o končani predhodni stopnji
študija. Poleg tega je potrebno priložiti dokazilo, da vloga ustreza izjemni obravnavi po točki 11B razpisa. Rok
za oddajo potrdil o vpisu je 1. 3. 2016. Pri obravnavi po
točki 11B razpisa ni rezervne liste. Vloga mora imeti poleg določil iz točke 11A razpisa navedeno tudi, da gre za
prijavo na 11B razpisa (npr. Ne odpiraj – prijava na razpis štipendij 2015 z oznako JPR-ŠTIPD-2015, glasbene
umetnosti, 11B). V primeru, da vloga ne bo imela oznake
11B na ovojnici in v prijavnem obrazcu ali bo oddana
do 5. 5. 2014, ne bo obravnavana po tej točki razpisa.
12. Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju iz nadaljnjega postopka
izločilo oziroma zavrglo:
– vse vloge predlagateljev, ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila na pošti oddana priporočeno do vključno 18. 5. 2015 (oziroma do
vključno 30. 9. 2015 za vloge pod 11B) ali ni bila do tega
dne predložena na vložišču ministrstva.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je mogoče do
preteka razpisnega roka, z oznako, na katero vlogo se
dopolnitev nanaša.
Kandidati, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo
dopolniti v roku petih dni.
Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba, se šteje
vloga kandidata, ki ne izpolnjuje pogojev pod točko 3.
razpisnega besedila.
Vloge, ki izpolnjujejo vse druge razpisne pogoje in
jim je priložena ustrezna izjava ter jih bodo prijavitelji
sami dopolnili s:
– potrdilom o dokončani predhodni stopnji šolanja
(z opravljeno maturo z ustrezno povprečno oceno) do
vključno 22. 7. 2015 (izjema ne velja za vloge pod točko
11B) oziroma potrdilom o opravljanju popravljanja negativnih ocen na maturi v jesenskem roku do 22. 7. 2015 in
potrdilom o uspešno opravljenem popravljanju (oziroma
maturi) do 20. 9. 2015;
– ob prijavi na 1.2. še z dokazilom o opravljeni avdiciji za izjemno nadarjene do 15. 9. 2015;
– potrdilom o vpisu za šolsko leto 2015/2016 do
vključno 20. 10. 2015 oziroma do 1. 3. 2016, če se šolanje začne v spomladanskem semestru, se bodo obravnavale v postopku ocenjevanja vlog kot vloge, ki jih je
vložila upravičena oseba.
V primeru, da izbrani prijavitelj do omenjenih rokov ne bo predložil potrdila o dokončani stopnji šolanja
s povprečno oceno, določeno v tem razpisu (uspešno
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opravljeni avdiciji pod točko 3.3); potrdilom o opravljanju popravljanja negativnih ocen na maturi v jesenskem
roku in potrdilom o uspešno opravljenem popravljanju
(oziroma maturi) z oceno, določeno v tem razpisu, oziroma potrdila o vpisu, se šteje, da je vlogo vložila neupravičena oseba. Za vlogo, ki je ni oddala upravičena
oseba, se šteje tudi vloga pod točko 1.2. razpisnega
besedila, če ne ustreza pogojem razpisnega besedila in
pod točko 11B razpisnega besedila, če ne ustreza navedenim pogojem ali ne gre za prijavo na dodiplomski
študij glasbe, baleta ali plesa, s pričetkom v spomladanskem semestru 2016. Ministrstvo bo vloge, ki jih ni
vložila upravičena oseba zavrglo.
V primeru, da izbran prijavitelj ni sprejet ali se ne
vpiše na izbran študijski program, naveden v prijavi,
oziroma v zahtevanem roku ne predloži dokazila o vpisu, ni upravičen do financiranja in pogodba z njim ne
bo sklenjena.
Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse
pogoje in kriterije razpisa.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog se bo začelo 20. 5. 2015. Strokovno
presojo in ocenjevanje bo strokovna komisija izvedla
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih
projektov (Uradni list RS, št. 43/10).
Opozorilo!
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka razpisa, oznaka JPR-ŠTIPD-2015, vezana na proračunske
zmogljivosti ministrstva, pristojnega za kulturo. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali
finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na
izvedbo postopka razpisa, je ministrstvo dolžno ukrepati
v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva.
14. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in
pojasnil in uradne ure
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Saša Jocič, Sasa.Jocic@gov.si, 01/369-58-94.
Uradne ure za Ministrstva za kulturo so vsak dan od
9. do 12. ure, v sredo od 14. do 16. ure.
Ministrstvo za kulturo
Ob-1926/15
Ministrstvo za kulturo na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08,
4/10, 20/11 in 111/13) ter v skladu s 6. členom Pravilnika
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS,
št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 38/12 in 90/12) objavlja.
javni razpis
za financiranje štipendij za podiplomski študij
in izpopolnjevanje s pričetkom v šolskem letu
2015/2016 za ustvarjalce in poustvarjalce
na področju umetnosti za nekatere poklice
v umetnosti, ki jih je treba posebej podpirati
ter nekatere poklice na področju kulturne
dediščine in kulturnega menedžmenta
(razpis, oznaka JPR-ŠTIP-2015)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
1. Predmet in področje razpisa
Predmet razpisa so:
1. štipendije za podiplomski študij (z javno veljavnostjo) in izpopolnjevanje v tujini (Š-1) in v Republiki

Sloveniji (Š-2) na področjih umetnosti, filma, kulturne
dediščine in področje kulturnega menedžmenta;
2. štipendije za nekatere poklice v umetnosti, ki
jih je treba posebej podpirati (Š-3).
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. Cilji razpisa
Ministrstvo bo sredstva namenilo posameznikom, ki
delujejo na področjih umetnosti, filma, kulturne dediščine in kulturnega menedžmenta ter se bodo izobraževali
na podiplomskem študiju v tujini ali v RS (Š-1 ali Š-2)
in posameznikom, ki se želijo usposobiti za nekatere
poklice v umetnosti, ki jih je treba posebej podpirati
(Š-3), s ciljem:
– večje dostopnosti do izobraževanja,
– dviga specifičnih znanj, usposobljenosti, spretnosti in kompetenc ter mobilnosti posameznikov ter
– lažjega vključevanja mladih na trg dela.
3. Osnovna pravila in področja razpisa
Namen in področje delovanja
Področja umetnosti, na katerih bodo kandidati
za štipendijo delovali po končanem izobraževanju kot
ustvarjalci ali poustvarjalci, so: glasbene, intermedijske,
uprizoritvene in vizualne umetnosti ter arhitektura, oblikovanje, fotografija in film (Š-1 in Š-2).
Področje kulturne dediščine, za katero se bodo izobraževali kandidati za štipendijo, obsega:
– konserviranje-restavriranje, vseh zvrsti predmetov kulturne dediščine razen likovne dediščine,
– muzeologijo in heritologijo (v okviru tega arheologijo za javnost in upravljanje z dediščino),
– muzejsko pedagogiko (Š-1 in Š-2).
Področje kulturnega menedžmenta obsega podiplomski študij z javno veljavnostjo, na podlagi katerega
kandidat pridobi magistrski ali doktorski naziv.
Nekateri poklici v umetnosti, ki jih je treba posebej
podpirati (Š-3), za katere se bodo izobraževali kandidati
za štipendijo na področju umetnosti, so: komponist sodobne glasbe, baletni plesalec, lutkovni igralec oziroma
animator lutk, filmski scenarist, filmski animator.
Štipendije za podiplomsko izobraževanje se dodelijo za največ dve leti in za največ eno stopnjo šolanja. Štipendisti, ki imajo že sklenjeno pogodbo z ministrstvom
za šolsko leto 2015/2016, na tem razpisu ne morejo ponovno kandidirati. Štipendisti ministrstva, ki še nimajo izpolnjenih pogodbenih obveznosti iz preteklih let oziroma
v skladu pogodbo še niso predložili potrdilo o zaključku
študija, lahko dobijo štipendijo po tem razpisu samo pod
pogojem, da izpolnijo obveznosti zaključka študija, za
katerega so prejemali štipendijo in predložijo dokazilo
o zaključku najkasneje do 15. 9. 2015. V primeru, da do
tega datuma ne predložijo ustreznega dokazila, se šteje, da gre za vlogo, ki jo je oddala neupravičena oseba.
Predhodno končana izobrazbena stopnja kandidata
Kandidat mora imeti končano izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero se prijavlja, pri čemer ta ne
sme biti nižja od zaključenega dodiplomskega študija.
Status študenta
V času prejemanja štipendije morajo imeti kandidati
status študenta za polni študijski čas z obliko študija
»full-time« študij (študij s polno študijsko obremenitvijo,
za polni študijski čas). Študent za polni študijski čas je
oseba, katere primarna dejavnost je študij (v nadaljevanju: študent).
Študent od začetka študijskega leta, za katerega
štipendiranje se prijavlja, ne sme biti v delovnem razmerju oziroma samozaposlen v Republiki Sloveniji ali
tujini, vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu
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RS za zaposlovanje oziroma pristojnem organu v tujini,
imeti statusa upokojene osebe, biti odgovorna oseba
gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda ali
primerljivega statusa v tujini.
Do štipendije niso upravičeni kandidati, ki imajo
šolskem letu 2015/2016 status absolventa oziroma enakovredni status.
Sočasno prejemanje drugih štipendij
Študent ne sme v času štipendiranja prejemati druge štipendije iz državnega ali lokalnih proračunov ali štipendije iz evropskih sredstev, prav tako ne delovne štipendije ministrstva, Slovenskega filmskega centra javne
agencije RS, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
ali Javne agencije za knjigo RS ali sofinanciranja po
inovativni shemi.
Izplačevanje štipendij
Predvidena višina mesečne štipendije za podiplomski študij v RS je 325,00 EUR, višina mesečne štipendije
za študij (ali izpopolnjevanje) v tujini pa 651,00 EUR, in
sicer v okviru finančnih zmožnosti.
Štipendija se izplačuje za 12 mesecev v šolskem
letu oziroma toliko mesecev v šolskem letu, kolikor traja
študij. Štipendij se ne podeljuje za absolventski staž.
Štipendiranje lahko traja največ toliko študijskih let, kolikor jih je predpisanih s programom, za katerega štipendiranje se vlagatelj prijavlja, oziroma ustrezno manj,
če se štipendija dodeli za višji letnik študija. Štipendist
mora zaključiti študij in ministrstvu predložiti potrdilo
o zaključku.
Štipendijsko razmerje lahko miruje (tj. če štipendist
ne napreduje v višji letnik oziroma ga ne zaključi v dogovorjenem roku) v skupnem trajanju največ eno šolsko
leto v celotnem obdobju izobraževanja ob soglasju štipenditorja. V primeru opravičljivih razlogov štipendijsko
razmerje miruje toliko časa, kolikor trajajo opravičljivi
razlogi, vendar ne več kot tri leta v celotnem obdobju
trajanja izobraževalnega programa, za katerega je štipendist pridobil štipendijo. Štipenditor lahko odobri mirovanje iz opravičljivih razlogov na podlagi pisne prošnje
štipendista in priloženih ustreznih dokazil, s katerimi štipendist dokazuje opravičljive razloge za mirovanje. Če
štipendist ne izpolnil pogodbenih obveznosti, se zaveže,
da bo vrnil že izplačane zneske štipendije z zakonitimi
zamudnimi obrestmi v enem mesecu po pisnem pozivu
štipenditorja.
Obveznosti štipendista po končanju študija
Prejemniki štipendije se zavežejo, da bodo študij zaključili in da bodo po končanem šolanju delovali v Republiki Sloveniji ali v drugih državah Evropske unije predstavljali in promovirali slovensko kulturo
vsaj toliko časa, kot so prejemali štipendijo in da bodo
o tem predložili ustrezna dokazila.
Objava osebnih podatkov
Kandidat z oddajo vloge dovoljuje objavo in obdelavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in
objave rezultatov razpisa na spletni strani ministrstva,
skladno z Zakonom o dostopu informacij javnega značaja in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Za štipendije za podiplomski študij in izpopolnjevanje lahko zaprosijo posamezniki:
– ki se bodo izobraževali na področju umetnosti,
kulturne dediščine in kulturnega menedžmenta, navedene v 3. točki razpisa in se prijavljajo za štipendijo:
1. Š-1 za podiplomski študij (z javno veljavnostjo)
ali izpopolnjevanje v tujini ali
2. Š-2 podiplomski študij v Republiki Sloveniji (z
javno veljavnostjo) ter
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3. Š-3 za podiplomski študij za nekatere poklice
v umetnosti, ki jih je treba posebej podpirati;
– s statusom študenta za polni študijski čas, študenta z obliko študija »full-time« študij (študij s polno
študijsko obremenitvijo) in v šolskem letu 2015/2016
nimajo statusa absolventa oziroma enakovrednega statusa;
– od začetka študijskega leta, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo v delovnem razmerju oziroma samozaposlen v Republiki Sloveniji ali tujini, ne bo
vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za
zaposlovanje oziroma pristojnem organu v tujini, ne bo
imel statusa upokojene osebe, ne bo odgovorna oseba
gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda ali
primerljivega statusa v tujini;
– ki ima končano stopnjo šolanja pred tisto, za
katero se prijavlja in ta ni nižja od zaključenega dodiplomskega študija in predloži dokazilo (izjemoma lahko
priloži diplomo/magisterij najpozneje do vključno 15. 9.
2015, če dokazila ustrezna ustanova še ni izdala – do
zaključka razpisnega roka pa priloži izjavo). V primeru,
da do roka ne predloži ustreznega dokazila, se šteje, da
gre za vlogo, ki jo je oddala neupravičena oseba;
– katerega povprečna ocena študija ni nižja od 8,0
oziroma je izjemoma lahko 7,0 v primeru, da je ocena
diplome najmanj 9,0 in predloži ocene študija (oziroma
ob vpisu v višji letnik najmanj enega v celoti zaključenega letnika). (Potrebno je priložiti dokazila, in sicer: če se
vpisuje na podiplomski magistrski študij: diplomo in izpis ocen z izračunom povprečne ocene dodiplomskega
študija oziroma povprečne ocene študija, v katerega je
vpisan, če je uspešno zaključen vsaj en letnik. Če se vpisuje na doktorski študij: magisterij in izpis ocen z izračunom povprečne ocene magistrskega študija, ali študija,
v katerega je vpisan, če je uspešno zaključen najmanj
en letnik do zaključka izteka razpisnega roka. Če gre za
neposredni prehod na doktorski študij: diplomo in izpis
ocen z izračunom povprečne ocene na magisteriju, ki
ni nižja od 8,0 ter sklep o neposrednem prehodu na
doktorski študij do izteka razpisnega roka. (Izjemoma
lahko sklep predloži ob predložitvi potrdila o vpisu, če
ga ustrezna ustanova še ni izdala – v tem primeru mora
do konca razpisnega roka predložiti pisno izjavo.) Torej
študent predloži ocene predhodnega študija, v primeru,
da je uspešno zaključil najmanj en letnik študija, v katerega se vpisuje, priloži tudi ocene tega študija. Izjemoma
lahko diplomo oziroma magisterij s povprečno oceno, ki
ni nižja od 8,0 oziroma je izjemoma lahko 7,0 v primeru,
da je ocena diplome najmanj 9,0, predloži do vključno
15. 9. 2015, če je ustrezna ustanova še ni izdala; izpis ocen zaključenega študija oziroma najmanj enega
v celoti zaključenega letnika študija, za katerega kandidira za štipendijo, z izračunano povprečno oceno, pa
mora predložiti do izteka razpisnega roka. Če je končal
višjo stopnjo šolanja, od zahtevane v razpisu, priloži tudi
dokazilo in ocene o tem);
– ki sofinanciranja za isti namen še niso prejemali;
– s stalnim bivališčem v RS (potrdilo o stalnem
bivališču, fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice
– obe strani);
– ki so se na razpis prijavili samo z eno vlogo, in
sicer samo za eno smer, na eni izobraževalni instituciji;
– ki se ne vpisuje ponovno v isti letnik programa, za
katerega zaproša za štipendijo, v katerega je bil v preteklosti že vpisan;
– ki bodo v času štipendiranja prebivali v državi,
v kateri se izvaja izobraževanje;
– študij ne poteka v obliki študija na daljavo oziroma e-študija;
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– ki so v šolskem letu 2015/16 sprejeti in vpisani
v izbrani študijski program (predložijo ustrezno dokazilo
o sprejetju v študijski program ali potrdilo o vpisu za šolsko leto 2015/16 oziroma ob oddaji vloge obvezno priložijo izjavo, da bodo v roku, določenem v tem razpisu,
sami predložili ustrezno potrdilo o vpisu) najkasneje do
20. 10. 2015 oziroma do 1. 3. 2016, če gre za vpis v spomladanskem semestru in ga do roka tudi predložijo;
– ki imajo izpolnjene obveznosti zaključka študija
in predložitve diplome/magisterija/doktorata po predhodnih pogodbah o štipendiranju ministrstva (na tem
razpisu ne morejo kandidirati štipendisti, ki imajo z ministrstvom že sklenjeno pogodbo o štipendiranju v šolskem letu 2015/2016, ali še nimajo izpolnjenih pogodbenih obveznosti tj. zaključka študija in predložitve diplome/magisterija/doktorata po predhodnih pogodbah
o štipendiranju, iz preteklih let oziroma v skladu pogodbo o štipendiranju še niso izpolnili pogodbenega določila o zaključku študija, razen, če izpolnijo obveznosti
zaključka študija, za katerega so prejemali štipendijo
in predložijo dokazilo o zaključku najkasneje do 15. 9.
2015, o čemer predložijo izjavo);
– ki se ne prijavljajo hkrati za razpis JPR-ŠTIPD-2015
(dodiplomski študiji).
4.1 Oddaja vlog
Kandidati morajo vlogo za razpis podati tako, da so
vsi podatki zapisani v uradnem jeziku RS. Prevodu obveznih prilog uradnih dokumentov (javnih listin), dokazil
(npr. o sprejetju v študijski program, o trajanju šolanja)
in priporočil pa mora biti priložen izvirnik ali fotokopija
izvirnika. Če je prijavitelj izobraževanje zaključil v tujini,
kjer se ocenjevalni sistem razlikuje od uradnega načina
ocenjevanja v Republiki Sloveniji, mora priložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo izda tuja
izobraževalna institucija, na kateri je prijavitelj zaključil
izobraževanje, s prevodom.
4.2 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo za razpisano področje, izmed
zaposlenih na ministrstvu, imenuje minister.
Nepopolne vloge
Kandidati, ki bodo podali formalno nepopolne vloge,
bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Prijavitelj mora
vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloga, ki ne
bo pravočasna, popolna ali je ne bo vložila upravičena
oseba, bo izločena iz nadaljnjega postopka in zavržena
s sklepom ministra.
Zavržba vloge
V primeru naknadne ugotovitve, da vloga ne izpolnjuje katerega od splošnih pogojev, bo pristojni uslužbenec predlagal zavržbo oziroma zavrnitev vloge.
Ministrstvo lahko, v primeru naknadne ugotovitve
o neizpolnjevanju splošnih pogojev kadarkoli v postopku
in tudi po že izdani dokončni odločbi o izboru kandidata,
spremeni odločitev in s kandidatom ne sklene pogodbe
(oziroma se v primeru, da kandidat ne predloži vseh dokazil, šteje, da je odstopil od vloge oziroma bo njegova
vloga zavržena kot vloga neupravičene osebe).
5. Razpisni kriteriji
5.1 Kakovost in uspešnost kandidatov
Splošni kriteriji:
– avtorska dela, nagrade in priznanja (na mednarodni ali državni ravni; s samostojnim ali skupinskim prispevkom), uvrstitve, dosežki, strokovna praksa (najvišje
možno število točk je 10 točk),
– medijski odzivi, odmevnost, prepoznavnost v strokovni javnosti, kakovost, uspešnost in izvirnost kandida-
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tovega dosedanjega delovanja na področju, za katerega
se prijavlja (najvišje možno število točk je 10 točk),
– strokovne reference, priporočila, uspešno opravljeni morebitni zahtevnejši sprejemni izpiti (najvišje možno število točk je 20 točk),
– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve
(npr. motivacijsko pismo, izbrani študijski program, povezava med študijskim programom in področjem delovanja, interdisciplinarnost, kreativnost ipd.) (najvišje
možno število točk je 20 točk),
– učni oziroma študijski uspeh (najvišje možno število točk je 20 točk),
Prednostni kriterij:
– podiplomski študij v tujini ali študij za poklic, ki ga
je treba posebej podpirati (in ustrezen študijski program)
(10 točk),
– mlajši od 30 let (šteje letnica rojstva 1985 in mlajši) (10 točk).
6. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja
Pri ocenjevanju oziroma vrednotenju je spodnja
meja, pri kateri je kandidate še možno sofinancirati, 71
od 100 možnih točk, vendar v okviru finančnih možnosti. Izbrani bodo tisti kandidati, ki bodo v postopku izbire
ocenjeni višje. Število izbranih kandidatov in višina odobrenih sredstev je odvisna od skupnega števila prejetih
točk (od 71 do 100 točk) in razpoložljivih sredstev.
V primeru, da ima več kandidatov isto število točk,
ima najprej prednost kandidat, ki se vpisuje na višjo
stopnjo študija, za tem pa kandidat z višjo povprečno
študijsko oceno glede na ustrezno potrdilo o ocenah.
Splošni razpisni kriteriji bodo pri presoji vlog na
posameznem področju smiselno uporabljeni glede na
strokovno področje. Splošni razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami na ocenjevalnih listih, dostopnih na
vpogled v razpisni dokumentaciji. Najvišje možno število
prejetih točk je 100, od tega 90 točk za splošne kriterije
in 10 točk za prednostni kriterij.
Ocenjevanje vlog bo potekalo opisno po naslednji
vrednostni lestvici: vrhunsko (96–100 točk), kakovostno
(71–95 točk), ne bo prejemal štipendije (do 70 točk).
Rezervna lista
Strokovna komisija bo poleg izbranih kandidatov
oblikovala tudi rezervno listo kandidatov (po prioritetnem
seznamu), ki bodo lahko prejemali štipendijo v primeru, če se zaradi odstopa ali nepredložitve dokazil (npr.
o končani predhodni stopnji izobraževanja, o sprejetju
v študijski program ipd.) katerega izmed prvotno izbranih kandidatov, sprostijo finančna sredstva. Na rezervno
listo se lahko uvrstijo kandidati, ki dosežejo vsaj 71 točk
in zaradi omejitve finančnih sredstev niso bili izbrani
v sofinanciranje. Kandidatom z rezervne liste se dodelijo finančna sredstva po vrstnem redu, ki ga določi
strokovna komisija, glede na področje, na katerem so
se sprostila sredstva in glede na doseženo število točk.
Če na tem področju ni kandidatov na rezervni listi, se
sredstva lahko dodelijo tudi na drugem področju, in sicer
kandidatu z najvišjim številom doseženih točk ne glede
na področje. V primeru, da je več kandidatov z različnih
področij z enakim številom točk, pa se dodelijo na področju z najmanj izbranimi kandidati.
7. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev razpisa
JPR-ŠTIP-2015 namenjenih štipendiranju v letu 2015
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za šolsko
leto 2015/2016 znaša 51.000,00 EUR proračunskih
sredstev do konca leta 2015.
Ministrstvo bo izbralo kandidate po postopku, ki
ga določa Zakon o uresničevanju javnega interesa za
kulturo in Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
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razpisa in predvidoma do vrednosti, določene s tem
razpisom.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2015, oziroma v plačilnih rokih, kot jih
zahteva Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13 in
9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14
– ZUJF-C, 95/14 in 14/15) in Proračun Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13 in 14/15)
oziroma druge ustrezne pravne in finančne podlage.
9. Razpisni rok: razpisni rok se prične 17. 4. 2015
in se izteče 18. 5. 2015.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce za posamezno vrsto štipendij
(prijavni obrazec 1 – identifikacijski obrazec in prijavni
obrazec 2 – kontrolni obrazec),
– vzorci izjav,
– vzorec ocenjevalnega lista.
11. Kandidati morajo ob prijavi predložiti naslednjo
dokumentacijo
Obvezne sestavine vloge:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec 1ŠTIP,
– izpolnjen in podpisan kontrolni obrazec 2ŠTIP,
– življenjepis z referencami, predstavitvami, medijskimi odzivi, bibliografijo, seznamom del, objavami in
kritikami (če obstajajo), dokazili o opravljenih praksah,
terenskim delom ipd.,
– motivacijsko pismo (npr. predstavitev kandidata
in njegovih referenčnih kompetenc, izkušenj, razlogov
za izbor šole ter smeri (študijskega programa) in predstavitev vizije tako zaključka študija kot delovanja po
dokončanem študiju itd.),
– fotokopijo dokazila o končani stopnji šolanja (z
javno veljavo) s prevodom, pred tisto, za katero se
kandidat prijavlja (s prevodom), tj. diplome oziroma magisterija. Izjemoma lahko kandidat, ki se vpisuje na
podiplomski študij, priloži izjavo, da bo najpozneje do
vključno 15. 9. 2015 predložil dokazilo o končani stopnji
šolanja (diplomo oziroma magisterij) oziroma potrdilo
o opravljeni diplomi/magisteriju, če ustrezna institucija
dokazila o dokončanju študija do izteka razpisnega roka
še ni izdala,
– potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih z razvidnimi
ocenami in izračunom povprečne ocene (kopija indeksa
ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega dokumenta, je
veljavna le, če je notarsko potrjena) oziroma dokazilo, iz
katerega je razvidna povprečna ocena oziroma povprečna ocena in ocena diplome/magisterija, s prevodom.
V primerih, da se kandidat v šolskem letu 2015/2016:
– vpisuje v prvi letnik podiplomskega študija, predloži ocene dodiplomskega študija z izračunano
povprečno oceno, ki ne vključuje ocene diplome;
– vpisuje v višji letnik študija, za katerega se prijavlja, in je uspešno zaključil najmanj en letnik, vse ocene tega študija z izračunom povprečne ocene oziroma
pretvorbo v slovenski sistem ocenjevanja;
– vpisuje v drugo ali višje leto podiplomskega
študija, ki ga prijavlja, pa študij ni ocenjen z ocenami, predloži spričevalo in ocene zadnje, v celoti končane
izobrazbene stopnje pred tisto, za katero se prijavlja;
Navedene ocene, ki jih bo kandidat priložil vlogi
do zaključka razpisnega roka, bodo v postopku ocenjevanja vlog upoštevane pri ocenjevanju kandidata.
– mnenje referenčnega strokovnjaka s področja, za
katerega se kandidat prijavlja o kandidatovem delu, dosežkih, ki ni starejše od 6 mesecev od izteka razpisnega
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roka z datumom in lastnoročnim podpisom strokovnjaka
(s prevodom),
– opis študijskega programa (informacija o poteku,
trajanju študija in predmetniku z opisom temeljnih predmetov za celotni študij), oziroma študijski program, ki ga
izda šola, s prevodom, oziroma opis študijske teme, ki jo
bo raziskal podiplomec,
– dokazilo o stalnem bivališču v RS (lahko tudi fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice – obe strani),
– potrdilo o vpisu v šolsko leto 2015/2016 s prevodom (v primeru neposrednega prehoda na doktorski
študij tudi sklep o neposrednem prehodu) oziroma izjavo
o potrdilu o vpisu za šolsko leto 2015/16. Kandidati so
potrdilo o vpisu dolžni predložiti takoj, ko je to mogoče
oziroma najkasneje do vključno 20. 10. 2015. Če se
študij prične v spomladanskem semestru, pa najpozneje
do 1. 3. 2016. V tem primeru morajo vlogi priložiti izjavo,
da bo najpozneje do vključno 20. 10. 2015 oziroma do
vključno 1. 3. 2016 predložil potrdilo o vpisu (vzorec izjave se nahaja med razpisno dokumentacijo).
Druge sestavine vloge so: dokazilo o objavah
v znanstvenih publikacijah (dokazilo: kopija naslovnih
strani, kazala in kolofona), dokazilo o objavah in izdajah
avtorskih del, kandidati za štipendijo na področju konserviranja-restavriranja poročilo o najmanj treh referenčnih posegih, dokazilo o opravljenih sprejemnih izpitih,
medijski odzivi, fotokopije dokazil o uspehih in nagradah
od leta 2011 (nagrade, uvrstitve, priznanja in udeležbe
na državni ali mednarodni ravni), dokazilo šole o javni
veljavnosti programa, utemeljitev izbora študija, šole
oziroma mentorja, pooblastilo, dokazilo o opravljenih
praksah in mednarodnem sodelovanju ipd.
Razpisna dokumentacija je dostopna
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirane osebe v razpisnem roku dvignejo v vložišču Ministrstva kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, med uradnimi urami
(vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od
9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisna dokumentacija je na spletni strani ministrstva: http://www.mk.gov.si kjer najdejo tudi vse druge
podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa. Ministrstvo v času razpisnega roka zainteresiranim na pisno
zahtevo pošlje razpisno dokumentacijo.
12. Dodatna opozorila
Vsem dokumentom v tujem jeziku (izvirniku oziroma kopiji izvirnika) obvezno priložite prevod v uradni
jezik RS.
Ob prijavi navedite vse priloge, ki ste jih priložili.
Ne pozabite podpisati prijavnih obrazcev in izjav.
Brez podpisa prijava ni veljavna.
Kandidat se na razpis lahko prijavi samo z eno
vlogo, in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni
instituciji, sicer se vloge zavržejo. Zavrže se tudi vloga
kandidata, ki se hkrati prijavlja na razpis sofinanciranja
za štipendije JPR-ŠTIPD-2015.
Kandidat mora v predpisanih rokih predložiti potrdilo o končani stopnji šolanja pred tisto, za katero se
prijavlja in potrdilo o vpisu na izbrani študijski program.
V primeru, da bo kandidat potrdilo o končani predhodni
stopnji šolanja in potrdilo o vpisu priložil v rokih, ki jih
izjemoma predvideva razpis, mora prijavi priložiti izjavo,
ki je del razpisne dokumentacije in je nato dolžan sam
do navedenega roka priložiti vse potrebne dokumente,
sicer bo njegova vloga zavržena kot vloga neupravičene osebe.
Če je prijavitelj izobraževanje zaključil v tujini, kjer
se ocenjevalni sistem razlikuje od uradnega načina ocenjevanja v Republiki Sloveniji, mora predložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo izda tuja
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izobraževalna institucija, na kateri je prijavitelj zaključil
izobraževanje.
Izjave, ki so del razpisne dokumentacije, mora kandidat predložiti v primeru, da ustrezna institucija še ni
izdala dokazila o dokončani predhodni stopnji šolanja
ali potrdila o vpisu in ju bo kandidat predložil najkasneje
v roku in pod pogoji, določenimi v razpisu (in se ga v tem
primeru ne poziva ponovno k dopolnitvi). Vzorci izjav so
del razpisne dokumentacije in jih najdete ob prijavnih
obrazcih JPR-STIP-2015.
Vlogi priložena dokumentacija se ne vrača.
13. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
A) Vloga mora biti predložena glavni pisarni:
– na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana, v poslovnem času do 18. 5. 2015 oziroma najkasneje na ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka,
– v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne
odpiraj – prijava na razpis štipendij 2015 z oznako
JPR-ŠTIP-2015,
– obvezno oznako vrste štipendij (npr.: Š-1),
– področja (npr. glasbene umetnosti; glejte še točko
3. tega razpisa),
– na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: ime in naslov.
B) Vloge za področje glasbe, baleta ali plesa za
podiplomski študij v tujini s pričetkom v spomladanskem
semestru 2016
Vloge za študij na področju glasbe baleta ali plesa, ki jih kandidati zaradi študija, ki se prične v spomladanskem semestru 2016 oziroma kasnejših vabil
s strani šole zaradi izjemne nadarjenosti, ne morejo
oddati do konca razpisnega roka (potrebno je dokazilo), je izjemoma mogoče oddati do 30. 9. 2015. Po
točki 13B tega razpisa sta lahko podeljeni predvidoma
do dve štipendiji s pričetkom v spomladanskem semestru 2016, vendar le, če to dovoljujejo tudi finančne
zmožnosti ministrstva. Kandidati morajo v tem primeru
izpolnjevati vsa razpisna določila, tudi vse razpisne
pogoje, določene pod točko 4. in izpolnjevati razpisne
kriterije pod točko 11., pri čemer ne veljajo izjeme glede
datumov zaključka predhodne stopnje šolanja. Torej
morajo kandidati ob prijavi predložiti dokazilo o končani predhodni stopnji študija. Poleg tega je potrebno
priložiti dokazilo, da vloga ustreza izjemni obravnavi po
točki 13B razpisa. Rok za oddajo potrdil o vpisu je 1. 3.
2016. Pri obravnavi po točki 13B razpisa ni rezervne
liste. Vloga mora imeti poleg določil iz točke 13A razpisnega besedila navedeno tudi, da gre za prijavo na
točko 13B razpisnega besedila (npr. Ne odpiraj – prijava na razpis štipendij 2015 z oznako JPR-ŠTIP-2015,
glasbene umetnosti, 13B). V primeru, da vloga ne bo
imela oznake 13B na ovojnici in v prijavnem obrazcu
ali bo oddana do 18. 5. 2015, ne bo obravnavana po
tej točki razpisa.
14. Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju iz nadaljnjega postopka
izločilo ter zavrglo:
– vse vloge predlagateljev, ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila na pošti oddana priporočeno do vključno 18. 5. 2015 (oziroma do
vključno 30. 9. 2015 za vloge pod točko 13B razpisnega
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besedila) ali ni bila do tega dne predložena na vložišču
ministrstva.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je mogoče do
preteka razpisnega roka, z oznako, na katero vlogo se
dopolnitev nanaša.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisna dokumentacija. Za nepopolno se šteje tudi
vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna
in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet dnevnem
roku.
Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba, se šteje
vloga kandidata, ki ne izpolnjuje pogojev pod točko 4
razpisnega besedila. Za vlogo, ki jo je dala neupravičena oseba, se štejejo tudi vloge kandidata, ki se je
prijavil na razpis za dve ali več študijskih smeri na eni
izobraževalni ustanovi oziroma za isto študijsko smer
na več izobraževalnih ustanovah ali ki se hkrati prijavlja
na razpis sofinanciranja za štipendije JPR-ŠTIPD-2015.
Vloge, ki izpolnjujejo vse druge razpisne pogoje in
jim je priložena ustrezna izjava ter jih bodo prijavitelji
sami dopolnili s:
– potrdilom o dokončani predhodni stopnji šolanja
(z ustrezno povprečno oceno) do vključno 15. 9. 2015
(izjema ne velja za vloge pod točko 13B razpisnega
besedila);
– potrdilom o vpisu za šolsko leto 2015/2016 do
vključno 20. 10. 2015 oziroma do 1. 3. 2015, če se šolanje začne v spomladanskem semestru, se bodo obravnavale v postopku ocenjevanja vlog kot vloge, ki jih je
vložila upravičena oseba.
V primeru, da izbrani prijavitelj do omenjenih rokov ne bo predložil potrdila o dokončani stopnji šolanja
s povprečno oceno, določeno v tem razpisu, oziroma
potrdila o vpisu, se šteje, da je vlogo vložila neupravičena oseba. Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba, se
šteje tudi vloga pod točko 13B razpisnega besedila, če
ne ustreza navedenim pogojem ali ne gre za prijavo na
podiplomski študij glasbe, baleta ali plesa, s pričetkom
v spomladanskem semestru 2016. Ministrstvo bo vloge,
ki jih ni vložila upravičena oseba, zavrglo.
V primeru, da izbran prijavitelj ni sprejet na izbran
študijski program, naveden v prijavi, oziroma v zahtevanem roku ne predloži dokazila o vpisu, ni upravičen do
financiranja in pogodba z njim ne bo sklenjena.
Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse
pogoje in kriterije razpisa.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog se bo začelo 20. 5. 2015. Strokovno
presojo in ocenjevanje bo strokovna komisija izvedla
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih
projektov (Uradni list RS, št. 43/10).
Opozorilo!
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka razpisa, oznaka JPR-ŠTIP-2015, vezana na proračunske
zmogljivosti ministrstva, pristojnega za kulturo. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali
finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na
izvedbo postopka razpisa, je ministrstvo dolžno ukrepati
v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva.
16. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in
pojasnil in uradne ure
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Saša Jocič, Sasa.Jocic@gov.si, 01/369-58-94.
Uradne ure za Ministrstvo za kulturo so vsak dan od
9. do 12. ure, v sredo od 14. do 16. ure.
Ministrstvo za kulturo
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
MKGP), na podlagi:
– Uredbe o izvajanju Operativnega programa za
razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 30/11, 8/12, 36/12 in 50/14; v nadaljnjem
besedilu: Uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne 27. julija
2006 o Evropskem skladu za ribištvo (UL L št. 223 z dne
15. 8. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU)
št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES)
št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in
Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in
Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1198/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 498/2007 z dne
26. marca 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu
za ribištvo (UL L št. 120 z dne 10. 5. 2007, str. 1), zadnjič
spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1249/2010
z dne 22. decembra 2010 o spremembi Uredbe (ES)
št. 498/2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu
za ribištvo (UL L št. 341 z dne 23. 12. 2010, str. 3), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 498/2007/ES),
– Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu:
OP 2007–2013), potrjenega z Odločbo Evropske komisije št. CCI 2007 SI 14 F PO 001 z dne 19. novembra 2008 in spremembo OP 2007–2013, potrjenega
z izvedbenim sklepom Evropske Komisije z dne 30. 1.
2014 o spremembi Odločbe C(2008) 7279 o odobritvi
Operativnega programa za pomoč Skupnosti iz Evropskega sklada za ribištvo Sloveniji za programsko obdobje 2007–2013 št. CCI 2007 SI 14 F PO 001, objavlja
javni razpis
za ukrep predelava in trženje
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
sredstev za naložbe v obrate za predelavo in trženje iz
naslova ukrepa predelava in trženje iz OP 2007–2013,
za povečanje proizvodnje v predelavi rib in povečanje
števila ribjih proizvodov ter boljšo oskrbo tržišča s temi
proizvodi.
Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za ukrep
Predelava in trženje znaša 340.000 EUR, od tega delež
prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75 %,
delež prispevka Republike Slovenije v celotnih javnih
izdatkih pa znaša 25 %.
Od vseh razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa se najmanj 50 % sredstev nameni mikro in
malim podjetjem, do preostalih 50 % sredstev pa ostalim
podjetjem, kot so definirana v tem javnem razpisu.
Sredstva bremenijo proračunski postavki MKGP
v letu 2015:
945010
945110

Evropski sklad za ribištvo 07-13-EU udeležba, v višini 255.000 EUR,
Evropski sklad za ribištvo 07-13-slovenska
udeležba, v višini 85.000 EUR.
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Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma
do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh
MKGP.
II. Vlagatelji
1. Vlagatelji so lahko pravne ali fizične osebe, ki so
v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti predelave in trženja rib kot:
– gospodarska družba,
– zadruga,
– samostojni podjetnik posameznik,
– nosilci dopolnilne dejavnosti ribogojstva na kmetijskem gospodarstvu v Republiki Sloveniji.
2. Vlagatelji iz prejšnje točke so lahko le mikro, mala
in srednja podjetja ter velika podjetja kot so opredeljena
v točki (f) 3. člena Uredbe 1198/2006/ES:
– mikro podjetje je podjetje z manj kot 10 zaposlenimi in letnim prihodkom manjšim od dveh milijonov EUR ali vrednostjo premoženja manjšim od dveh
milijonov EUR;
– malo podjetje je podjetje z manj kot 50 zaposlenimi in letnim prihodkom manjšim od 10 milijonov EUR
ali vrednostjo premoženja manjšim od 10 milijonov EUR;
– srednje podjetje je podjetje z manj kot 250 zaposlenimi in letnim prihodkom manjšim od 50 milijonov EUR ali vrednostjo premoženja manjšim od 43 milijonov EUR.
V primeru, da za podjetje ne velja opredelitev iz
točke (f) 3. člena Uredbe 1198/2006/ES, velja, da mora
imeti manj kot 750 zaposlenih ali prihodke, manjše od
200 milijonov EUR.
III. Predmet podpore
Predmet podpore so naslednje naložbe v predelavo
in trženje:
– naložbe v obrate in prostore za predelavo rib
s pripadajočo opremo;
– naložbe v obrate in prostore, namenjene za trženje in ki se uporabljajo za skladiščenje in distribucijo rib
iz lokalnega iztovarjanja ali lokalnega ribogojstva vključno s pripadajočo opremo;
– nakup transportnih sredstev, ki so namenjena izključno za transport proizvodov iz predelave in distribucijo ribjih proizvodov.
Naložbe morajo biti izvedene na območju Republike Slovenije.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji:
1. Vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami
iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije, na predpisanem prijavnem obrazcu za ta ukrep v tiskani obliki.
Priložene ji morajo biti vse priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji in ki morajo biti medsebojno usklajena, resnična, točna, jasna in razumljiva.
2. Vlagatelj mora imeti v primeru naložbe, ki zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, v drugih primerih pa
mora imeti pravnomočno uporabno dovoljenje oziroma
mora biti pravnomočno uporabno dovoljenje izdano lastniku nepremičnine. Objekt mora biti grajen skladno
s predpisi s področja gradnje objektov.
3. Obrat za predelavo ali trženje mora biti registriran
pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, razen novogradenj, ki morajo biti registrirane pred
zaključkom naložbe.
4. Za naložbe morajo biti pridobljena vsa predpisana upravna dovoljenja, mnenja in soglasja, skladno
z zakonodajo.
5. Naložba mora biti ekonomsko upravičena. Ekonomska upravičenost se preverja z interno stopnjo donosnosti, ki mora biti pozitivna. Poslovni načrt mora biti
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izdelan v skladu z navodili, ki so objavljena na spletni
strani MKGP: www.mkgp.gov.si in Agencije Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP): www.aktrp.gov.si.
6. Naložba v predelavo ali trženje mora z naložbo
prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih posebnih ciljev ukrepa:
– izboljšanje pogojev dela,
– izboljšanje in spremljanje javnega zdravja in higienskih razmer in kakovosti proizvodov,
– pro
izvajanje visoko kakovostnih pro
izvodov za
nišne trge,
– zmanjševanje negativnih vplivov na okolje,
– izboljšanje rabe premalo uporabljenih vrst, stranskih proizvodov in odpadkov,
– proizvajanje in trženje novih proizvodov, uporaba
novih tehnologij ali razvoj inovativnih načinov proizvodnje,
– trženje proizvodov, ki izvirajo iz lokalnega iztovarjanja in lokalnega ribogojstva.
7. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu
z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne dediščine in varstvu okolja.
8. V primeru storitve, dobave in dela, katerih vrednost je višja od 10.000 EUR, mora vlagatelj predložiti
vsaj tri primerljive ponudbe, ki ustrezajo zahtevam iz
projektne dokumentacije. Ponudbe morajo biti pridobljene od neodvisnih ponudnikov. Če iz objektivnih razlogov
vlagatelj ne more zagotoviti treh ponudb, mora to obrazložiti. Vlagatelj mora utemeljiti izbor izvajalca oziroma
dobavitelja.
9. Če se vlagatelj šteje za naročnika v skladu
s predpisi, ki urejajo javna naročila, mora biti postopek
izbire dobavitelja izveden v skladu s predpisi, ki urejajo
javna naročila.
Posebni pogoji:
1. Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za
naložbe v novogradnjo ali obnovo nepremičnin (to je
obratov za predelavo ali trženje s pripadajočo opremo),
ki niso v njegovi lasti, morata biti izpolnjena naslednja
pogoja:
– vlagatelj mora imeti overjeno pogodbo o najemu
nepremičnine za obdobje najmanj 10 let po datumu
oddaje vloge,
– vlagatelj mora imeti overjeno soglasje lastnika ali
morebitnih solastnikov, k naložbi.
2. Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za
naložbe v novogradnje oziroma prenovo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi
za druge namene, se od vseh skupnih stroškov nakupa,
izgradnje oziroma prenove celotnega objekta (skupni
prostori, streha, fasada) kot upravičeni stroški priznajo
le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno
površino objekta, ki jo ti prostori zasedajo.
3. Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev
samo za del naložbe (naložba se izvaja po posameznih
fazah – fazna gradnja), morajo biti iz priložene investicijsko tehnične dokumentacije razvidni:
– popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno
naložbo,
– ločen popis del in stroškov, s katerim se vlagatelj
prijavlja na razpis,
– predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na razpis.
4. Vlagatelj mora imeti zaprto finančno konstrukcijo
za priznani in nepriznani del naložbe. Podatki morajo
biti razvidni iz Tabele »Finančna konstrukcija celotne
naložbe na predelovalnem obratu ali obratu za trženje«
iz Prijavnega obrazca.
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5. Vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah:
– če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku,
postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije,
– če je vlagatelj kmetija z dopolnilno dejavnostjo predelave rib, mora imeti nosilec kmetije poravnane vse obveznosti do države in ne sme biti v osebnem
stečaju.
6. Pogoji za nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji:
– vlagatelj mora biti nosilec dopolnilne dejavnosti,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti
na ime nosilca dopolnilne dejavnosti.
7. Kadar gre za nakup opreme v objektih in druge
strojne opreme, mora biti nabavljena oprema nova. To
mora biti razvidno iz ustreznih listin: originalni račun
ter kopije garancijskega in tehničnega lista, ki sodijo
k opremi.
8. Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
Obveznosti upravičenca:
1. Upravičenec mora za naložbo, za katero je prejel
podporo, voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena v razpisni dokumentaciji in jo mora hraniti še najmanj
pet let po zadnjem izplačilu sredstev.
2. Upravičenec ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev. Upravičenec se
tudi obvezuje, da bo vsaj še pet let od zadnjega izplačila
sredstev uporabljal naložbo, za katero so mu bila dodeljena sredstva in je ne bo odtujil.
3. Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije.
4. Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za iste
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev
sredstev, že prejel sredstva Evropske unije ali javna
sredstva Republike Slovenije.
5. Naložbena dejavnost, za katero upravičenec
po tem razpisu prejme sredstva, se mora opravljati še
vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev.
Upravičenec v tem obdobju ne sme uvajati bistvenih
sprememb, ki bi odstopale od namena odobrene naložbe, ali odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati
v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer mora
prejeta sredstva vrniti, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
6. Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da
je sredstva pridobil na podlagi lažnih podatkov ali lažnih
izjav oziroma del ni opravil v skladu z obveznostmi ali
določbami Uredbe, javnih razpisov in odločbe o odobritvi sredstev, mora vrniti v proračun Republike Slovenije
vsa že prejeta sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
7. Če upravičenec do sredstev naložbe ne zaključi
v predpisanem roku in so mu bila določena denarna sredstva na podlagi njegovih zahtevkov za izplačilo
sredstev (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) že izplačana,
ARSKTP izda odločbo o vračilu sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
8. Upravičenec mora izvesti naložbo v celoti, kot jo
je prikazal v vlogi.
9. Naložba mora biti zaključena najkasneje do
31. 12. 2015.
10. Pri naložbah v gradnjo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki so ali bodo v objektih, zgrajenih
tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov
izgradnje oziroma prenove celotnega objekta (skupni
prostori, streha, fasada) kot upravičeni stroški priznajo
le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno
površino objekta, ki jo ti prostori zasedajo. Iz vloge mora
biti jasno razvidna delitev na prostore, ki so predmet
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podpore (po namenu, kvadraturi in stroških) od prostorov, ki niso predmet podpore.
11. Upravičenec mora vse naložbe, za katere je
prejel podporo po tem razpisu, označiti v skladu s Priročnikom organa za upravljanje za obveščanje javnosti
in označevanje projektov v okviru OP 2007–2013, ki je
dosegljiv na spletni strani www.mkgp.gov.si.
12. Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zadnjega zahtevka. Kot zaključek naložbe se šteje:
– uporabno dovoljenje in vključitev naložbe v uporabo, kadar gre za graditev objekta,
– vpis ali predlog za vpis lastninske pravice na
nepremičnini v zemljiško knjigo, ko gre za nakup nepremičnine,
– vpis obrata v register obratov za predelavo ali
trženje pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin,
– vključitev strojne ali transportne opreme v pro
izvodni proces, kadar gre za nakup opreme.
Zahtevkom se priloži ustrezna dokumentacija z dokazili o izvedenih aktivnostih.
Zahtevkom se predložijo originalni računi z originalnimi potrdili o plačilu računov. Ko gre za nakup opreme,
za katero se ti dokumenti zahtevajo, se originalnemu
računu priložita kopiji tehničnega in garancijskega lista.
Pri gradbenih delih, ki se obračunavajo po gradbenih situacijah, se priloži začasne oziroma končno
gradbeno situacijo, ki jo potrdita pooblaščeni nadzorni
organ in upravičenec z originalnimi dokazili o njihovem
plačilu, ter poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše
upravičenec.
13. Prejemnik sredstev se strinja, da se opis aktivnosti oziroma naložbe in zneski odobrenih in izplačanih
javnih sredstev objavijo na spletnih straneh MKGP ter,
da se podatki o prejemnikih sredstev na konkretno zaprosilo lahko posredujejo.
V. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so:
a. stroški novogradnje ali obnove nepremičnin, to
je obratov in prostorov za predelavo in trženje ribjih
proizvodov, nakup pripadajoče opreme za predelavo
in trženje, nakup pripadajoče računalniške programske in strojne opreme za računalniško vodenje pro
izvodnje predelave in trženja,
b. pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so
povsod upoštevani stroški nakupa gotovih elementov,
prevoza in njihove montaže ali stroški izvedbe del na
kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih
del),
c. pri nakupu strojne in transportne opreme se
priznavajo tudi stroški, povezani z vključitvijo opreme
v proizvodni oziroma tehnološki proces ribogojske pro
izvodnje,
d. nakup transportnih sredstev, ki so namenjena in
se bodo uporabljala izključno za transport oziroma distribucijo ribjih proizvodov iz lastne proizvodnje in predelave, s tem, da skupni strošek naložbe v transportna
sredstva ne sme presegati 100.000 EUR brez DDV ter
ne sme presegati 20 % priznane vrednosti naložbe,
e. nakup zemljišč za predelovalne obrate in obrate
za trženje, ki ne presega 10 % priznane vrednosti naložbe,
f. splošne stroške za izvedbo projekta, ki so neposredno povezani in nujno potrebni in z izvajanjem
projekta v obsegu do 12 % priznane vrednosti naložbe,
kot so:
– honorarji projektantom, inženirjem in svetovalcem, ki so neposredno povezani s pridobivanjem gradbene dokumentacije za naložbo,
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– študije izvedljivosti, sprejemljivosti za okolje in
okoljska poročila v primeru, če se te zahtevajo v okviru
celovite presoje vplivov operacije na okolje,
– stroški nadzornikov del ter
– splošni stroški vezani na izdelavo vloge s poslovnim načrtom, vključno s študijo ekonomske upravičenosti in pripravo zahtevkov, so upravičljivi do 3.000,00 €
brez DDV.
Podrobnejši seznam upravičenih stroškov je sestavni del razpisne dokumentacije.
2. Upravičeni stroški naložbe iz prejšnje točke so
stroški, nastali vključno od datuma izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Kot nastanek stroška se šteje prevzem
obveznosti vlagatelja na račun morebitnih dodeljenih
sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del).
Ne glede na prejšnji odstavek se za upravičene
štejejo tudi morebitni splošni stroški in stroški nakupa
zemljišča, nastali pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev, vendar samo od 1. 1. 2007 dalje.
VI. Neupravičeni stroški
Poleg neupravičenih stroškov iz 55. člena Uredbe
1198/2006/ES ter 26. člena Uredbe 498/2007/ES se
podpora po tem javnem razpisu ne dodeli za:
– davek na dodano vrednost (DDV),
– obresti na dolgove,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– naložbe zunaj območja Republike Slovenije,
– prenos lastništva podjetja,
– nakup rabljene opreme,
– nakup nepremičnin,
– naložbe v nakup zemljišča, ki presegajo 10 %
priznane vrednosti naložbe,
– stroške tekočega poslovanja (stroški vzdrževanja
in najema),
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške promocije,
– splošne upravne stroške,
– plačila v naravi,
– stroške pri projektih, ki so nastali zaradi pristojbin
za uporabo in kotizacij pred dokončanjem projekta, pa ti
zneski niso bili odšteti od upravičenih stroškov,
– stroške za plačilo inženirjev in svetovalcev, študij
izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup patentov in licenc za pripravo oziroma izvajanje projektov, ki
so neposredno povezani s projektom in presegajo 12 %
priznane vrednosti naložbe,
– naložbe v stroje, opremo in prostore za rabo, ki ni
namenjena za proizvodnjo, povezano z naložbo,
– naložbe v transportna sredstva, ki niso gospodarska vozila,
– naložbe v gospodarska vozila, ki presegajo
100.000 EUR ali presegajo 20 % priznane vrednosti
naložbe,
– naložbe, ki niso sklenjena celota ali pri katerih
se predvidevajo še dodatna vlaganja po njihovem dokončanju,
– naložbe, ki spadajo med ukrepe za podporo raziskovalnim projektom ter ukrepe za promocijo ribiških
proizvodov,
– naložbe v trgovine in transportna sredstva za
prodajo na drobno,
– nakup rib,
– naložbe, ki ne dosegajo najnižjega zneska dodeljene pomoči 3.500 EUR na posamezno naložbo,
– naložbe, ki se financirajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter iz drugih javnih
sredstev,
– vavčersko svetovanje,
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– nakup patentnih pravic, know-howa, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja,
– zemljišča, ki so predmet izvršbe.
VII. Merila za izbor
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor.
Merila
I.

Ekonomski vidik naložbe
– velikost predelovalnega obrata oziroma obrata za trženje glede zagotavljanja delovnih
mest
– prihodek iz podprte predelovalne ali tržne dejavnosti
– povečanje obsega predelave oziroma trženja
II. Tehnološki vidik naložbe
– izboljšanje pogojev dela in varnost delavcev
– predelava odpadne surovine
– povečanje asortimana ribjih proizvodov
III. Okoljski vidik naložbe
– zmanjšanje vpliva odpadnih voda na okolje
– delež biološko razgradljive embalaže
SKUPAJ
Sofinancirajo se investicije, ki izpolnjujejo razpisne
pogoje in ki so na podlagi ocene presegle minimalni
prag 15 točk, in sicer glede na doseženo število točk
do porabe sredstev, razpisanih za ukrep Predelava in
trženje.
VIII. Finančni pogoji dodeljevanja in izplačevanja
sredstev
1. Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih
sredstev.
2. Stopnja pomoči znaša do 60 % priznane vrednosti naložbe, od katerih je delež EU 75 % in delež
Republike Slovenije 25 %. Lastna sredstva upravičenca
znašajo 40 % priznane vrednosti naložbe ter vsi neupravičeni stroški.
3. Ne glede na določilo iz prejšnjega odstavka
znaša stopnja pomoči v primeru naložb velikih podjetij
z manj kot 750 zaposlenimi ali prihodkom, manjšim od
200 milijonov EUR 30 % priznane vrednosti naložbe, od
katerih je delež EU 75 % in delež Republike Slovenije
25 %. Lastna sredstva upravičenca znašajo 70 % priznane vrednosti naložbe ter vsi neupravičeni stroški.
4. Najmanjši znesek dodeljene podpore je
3.500 EUR na vlogo, najvišji znesek dodeljene podpore
je 340.000 EUR na vlogo. Upravičenec iz naslova ukrepa Predelava in trženje lahko v celotnem programskem
obdobju 2007–2013 pridobi največ 3.500.000 EUR podpore.
5. Ne glede na določilo iz prejšnjega člena se lahko za podjetja, ki niso mikro ali mala podjetja, dodeli
do največ 50 % razpoložljivih sredstev, določenih s tem
razpisom.
6. Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca. Zahtevku mora upravičenec smiselno, glede na
vrsto naložbe, priložiti:
– kopije ponudb in zapisnike o izbiri z utemeljitvijo,
– originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu,
– originalne začasne in originalno končno gradbeno situacijo, potrjeno s strani nadzornega organa in
končnega prejemnika ter originalna dokazila o njihovem
plačilu,
– poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani
upravičenca,
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– dokazilo o zaključku naložbe,
– drugo, s strani ARSKTRP predpisano dokumentacijo.
7. Za izplačilo sredstev v tekočem letu upravičenci
vlagajo zahtevke na ARSKTRP. Število zahtevkov in
roki za izplačilo se določijo v odločbi o odobritvi sredstev. Na naložbo se lahko vložijo največ štirje zahtevki.
V primeru naložb, katerih priznana vrednost je manjša
od 20.000 EUR, pa se lahko vloži le en zahtevek.
IX. Razpisna dokumentacija in vsebina vloge
Razpisna dokumentacija za javni razpis za Predelava in trženje, vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge,
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– Postopek za izbor vlagateljev,
– Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog,
– Seznam upravičenih stroškov,
– Vlogo, ki vsebuje:
– Prijavni obrazec za ukrep Predelava in trženje
– Seznam obveznih in neobveznih prilog, ki
jih predloži vlagatelj.
Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti
izdelana in predložena v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta ukrep.
Vlogi morajo biti priložene vse zahtevane priloge in
dokazila.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče
dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do
četrtka od 8. do 15.30 in v petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na
naslov aktrp@gov.si ali preko foruma, kjer bodo objavljeni tudi odgovori, na spletnih straneh www.aktrp.gov.si,
www.mkgp.gov.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo
od dneva objave javnega razpisa do vključno zadnjega
dneva objave razpisa, na spletnih straneh MKGP in
ARSKTRP.
X. Roki in način prijave
Vloge za ta javni razpis se lahko pošljejo do objave
obvestila o prenehanju zbiranja vlog za posamezen namen, ki se objavi na spletni strani MKGP.
Vlogo je treba poslati priporočeno po pošti ali oddati
v glavni pisarni ARSKTRP v tiskani obliki.
Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo mora poslati
s priporočeno pošiljko ali na naslov: Agencija Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189,
1001 Ljubljana (velja poštni žig), od naslednjega dne
po dnevu objave javnega razpisa pa do zaprtja javnega
razpisa, ki se objavi na spletni strani MKGP.
Vlagatelj lahko odda vlogo tudi v glavni pisarni
ARSKTRP na naslovu: Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana, od naslednjega dne po dnevu objave javnega
razpisa pa do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na
spletni strani MKGP.
Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne
dokumentacije. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali
vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora
biti razviden datum in čas oddaje, označen s strani pošte
oziroma glavne pisarne ARSKTRP, naslov vlagatelja ter
oznaka »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Predelava
in trženje«.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče
dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do
četrtka od 8. do 15.30 in v petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na
naslov aktrp@gov.si.
XI. Obravnava vlog in postopek odobritve vloge ter
zahtevka za izplačilo sredstev
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1. Sredstva se dodelijo z odprtim javnim razpisom,
in sicer do porabe razpisanih sredstev. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede ARSKTRP.
2. ARSKTRP odpira vloge. Odpiranje vlog ni javno.
Prispele vloge ARSKTRP obravnava in jih oceni.
3. Vloge se odpirajo vsak prvi delovni torek v mesecu. V odpiranje bodo vključene vse vloge, ki bodo
prispele do vključno zadnjega delovnega dne preteklega
meseca.
4. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost.
Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, kadar so
priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči,
se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. Če je
vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP od
vlagatelja pisno zahtevati, da pomanjkljivosti odpravi.
Rok za dopolnitev vloge je 15 dni od dneva vročitve
poziva k dopolnitvi. Dopolnjena vloga se obravnava
na prvi delovni torek v tistem mesecu, ki sledi mesecu,
ko je dopolnitev vloge prispela. Dopolnjena vloga se
uvrsti v nadaljnjo obravnavo. Za datum in čas prejema
vloge se štejeta datum in čas oddaje na pošti ali oddaje
v glavni pisarni ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge
na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda.
Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v roku 15 dni po prejemu poziva k dopolnitvi vloge ne dopolni, se s sklepom
zavrže. Če se ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna,
se vloga zavrne.
5. Popolne vloge se uvrstijo v nadaljnjo obravnavo,
kjer se preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje iz javnega razpisa.
6. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa,
se zavrnejo. Popolne in vsebinsko ustrezne vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje, se točkujejo in razvrstijo v skladu
z merili iz poglavja VII. tega razpisa. Da se vloga uvrsti
v nadaljnjo obravnavo, mora doseči oziroma preseči
minimalni prag 15 točk. Vloge, ki ne presegajo tega minimalnega praga, se zavrnejo. Ostale vloge se razvrstijo
glede na doseženo število točk in odobravajo do porabe
sredstev, in sicer po vrstnem redu glede na doseženo
število točk. V primeru, če bi zmanjkalo sredstev in če
dve ali več popolnih vlog doseže enako število točk, se
do porabe sredstev javnega razpisa odobrijo tiste vloge,
ki so bile oddane prej.
7. Če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje vse pogoje, določene v javnem razpisu, in dosegajo enako število
točk ter imajo na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, sredstev pa ni dovolj za odobritev vseh vlog,
se izvede žreb. Žrebu lahko prisostvujejo tudi vlagatelji.
O dnevu žreba so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko
komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje,
imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci,
zaposlenimi na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se
izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP
overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki
z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije
zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre
v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba,
ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge ter izžrebani listek takoj
odda komisiji. O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo
ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so prisotni.
8. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje in presega minimalni prag točk, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti,
se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se
vlagatelj s tem strinja, sicer se vloga zavrne.
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9. Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo.
Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo
ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva
njene vročitve. Pritožba se vloži pisno priporočeno po
pošti ali odda v glavni pisarni ARSKTRP.
10. Prejemnik sredstev se zavezuje, da bo vsako finančno, vsebinsko oziroma časovno spremembo projekta utemeljil in obrazložil ter pridobil soglasje
ARSKTRP, v nasprotnem primeru izgubi pravico do porabe sredstev. Stranka lahko po izdaji odločbe o pravici
do sredstev in pred potekom roka za izpolnitev obveznosti iz predpisov, javnega razpisa in odločbe o pravici
do sredstev, vloži obrazložen zahtevek za spremembo
obveznosti, določenih v odločbi o pravici do sredstev.
Če bi bile tudi s spremembo obveznosti izpolnjene vse
zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen
namen, za katerega je bila stranki dodeljena pravica do
sredstev, ARSKTRP zahtevku za spremembo ugodi. Kolikor ARSKTRP ugotovi, da ni dosežen namen, z odločbo strankin zahtevek za spremembo obveznosti zavrne.
11. Za izplačilo sredstev v tekočem letu upravičenci
vlagajo zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača na
transakcijski račun upravičenca, po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz 67. člena Uredbe. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je
bilo zahtevku v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti
ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zahtevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz Uredbe o izvajanju
Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki
Sloveniji 2007–2013, tega razpisa ali odločbe o odobritvi
sredstev, ARSKTRP z odločbo zavrne.
12. Vlagatelj lahko za pridobitev sredstev iz naslova
tega ukrepa vloži največ 4 zahtevke. V primeru naložb,
katerih priznana vrednost je manjša od 20.000 EUR, pa
se lahko vloži le 1 zahtevek.
XII. Kršitve in sankcioniranje
1. Prejemniku sredstev, pri katerem se ugotovi, da
je sredstva pridobil na podlagi lažnih podatkov ali lažnih
izjav oziroma del ni opravil v skladu z obveznostmi ali
določbami te uredbe, javnih razpisov in odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP izda odločbo o vračilu sredstev v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi.
2. Če ministrstvo ali ARSKTRP na podlagi uradnih
dokumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov, ladijskih
dnevnikov, evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije ali Davčne uprave Republike Slovenije ugotovita nepravilnosti, navedene v vlogi, oziroma neizpolnjevanje pogojev, določenih s to uredbo, se vloga zavrne.
3. Če upravičenec svojih obveznosti, ki izhajajo iz
odločbe ARSKTRP, ni izpolnil v roku, določenem v odločbi, ni upravičen do sredstev. V primeru, da upravičenec iz
objektivnih razlogov ni mogel izpolniti svojih obveznosti,
ki izhajajo iz odločbe, mora o tem obvestiti ARSKTRP.
Če ARSKTRP ugotovi, da upravičenec svojih obveznosti
ni mogel izpolniti iz navedenih objektivnih razlogov, mu
lahko podaljša rok za izpolnitev teh obveznosti.
XIII. Nadzor nad izvajanjem ukrepov
1. ARSKTRP izvaja kontrole na kraju samem.
2. Za naložbe, za katere se izplačila izvajajo v več
fazah, se kontrola na kraju samem pri upravičencu izvede vsaj enkrat pred dokončanjem naložbe.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-1887/15
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova ulica 2b, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona

o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 112/07, 40/12, 63/13), Zakona o uresni
čevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 in 111/13),
Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09
in 90/11) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne
agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 19/09, 10/14) objavlja Javni ciljni razpis za izbor
kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2015«
(v nadaljevanju: JR5–RSK OŠ in SŠ–2015).
Prijavitelji morajo vlogo oziroma razpisne obrazce
izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena
na naslovu https://jakrs.e-razpisi.si, povezava do nje
pa tudi na naslovu www.jakrs.si. Podrobnejša navodila za uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge se nahajajo na spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si in
www.jakrs.si. Rok za oddajo prijav začne teči z dnem
objave obvestila v Uradnem listu RS dne 17. 4. 2015 in
se izteče dne 18. 5. 2015.
Javna agencija za knjigo RS
Ob-1888/15
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v
nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji
za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07,
40/12, 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08,
4/10, 20/11, 100/11 in 111/13), ter skladno s Pravilnikom
o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa
s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09 in 90/11) ter
Pravilnikom o strokovnih komisijah Javne agencije za
knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09,
10/14) objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti avtorjev v tujini za leto
2015 (v nadaljevanju: JR4–M–2015).
Prijavitelji morajo vlogo oziroma razpisne obrazce
izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena
na naslovu https://jakrs.e-razpisi.si, povezava do nje
pa tudi na naslovu www.jakrs.si. Podrobnejša navodila za uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge se nahajajo na spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si in
www.jakrs.si. Rok za oddajo prijav začne teči z dnem
objave obvestila v Uradnem listu RS dne 17. 4. 2015 in
se izteče dne 18. 5. 2015.
Javna agencija za knjigo RS
Št. 15008/2015/2

Ob-1890/15

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni
list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) in
4. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list RS,
št. 95/99, 11/06), v skladu z Letnim programom športa
v Republiki Sloveniji za leto 2015, ki ga je sprejela Vlada
Republike Slovenije na svoji 28. redni seji 26. 3. 2015,
podpisane pogodbe o začasnem sofinanciranju dejavnosti ZŠRS Planica v letu 2015, št. 3330-15-064001
z dne 10. 12. 2014, objavlja Zavod za šport RS Planica
javni razpis
za sofinanciranje strokovne priprave
in koordinacije programa šolskih športnih
tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2015/2016
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Zavod
za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih
tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2015/2016.
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3. Na razpis se lahko prijavijo:
a) Nacionalne panožne športne zveze (to so športne zveze, ki imajo uradne tekmovalne sisteme, v okviru
katerih so registrirani športniki uvrščeni v sistem kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja
športnih zvez).
b) Organizacije, ki bodo na podlagi pooblastila posamezne nacionalne panožne športne zveze strokovno
pripravljale, koordinirale in vodile program šolskih športnih tekmovanj za posamezno športno panogo.
c) Pri strokovni pripravi in koordinaciji tekmovanj
osnovnih šol s prilagojenim programom pa se lahko prijavijo vsi tisti subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu.
4. Pogoji in merila
Nacionalna panožna športna zveza oziroma organizacija mora ob prijavi na razpis predložiti:
– razpis šolskega športnega tekmovanja v posamezni športni panogi (za ekipne panoge velja tekmovalni
sistem, ki ga določi Zavod za šport RS Planica), ki mora
vsebovati vsebinski, organizacijski in finančni načrt izpeljave tekmovanja (za posamezno športno panogo se
lahko razpiše samo en sistem tekmovanja),
– podatke o koordinatorju, ki bo koordiniral izpeljavo celotnega šolskega športnega tekmovanja v posamezni športni panogi (koordinatorji morajo imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali pa morajo biti strokovno
usposobljeni na področju športa).
Zavod za šport RS Planica bo, za strokovno pripravo in koordinacijo programa Šolska športna tekmovanja
in prireditve, sredstva razdelil po naslednjih merilih:
1. Pomembnost panoge
Max. število točk – 60 točk
Panoge razdeljene v 4 skupine:
Skupina A – 60 točk, skupina B – 20 točk, skupina C – 15 točk, skupina D – 0 točk
Skupina A
V skupini A so naslednje panoge:
Osnovna šola: košarka, nogomet, odbojka, rokomet.
Srednja šola: košarka, nogomet, odbojka, rokomet.
Skupina B
V skupini B so naslednje panoge:
Osnovna šola: atletika (ekipno in posamično tekmovanje), gimnastika (akrobatika, skoki z male prožne
ponjave, športna gimnastika), namizni tenis, odbojka na
mivki, ples, smučanje (veleslalom in deskanje), smučarski skoki.
Srednja šola: atletika (ekipno in posamično tekmovanje), odbojka na mivki.
OŠPP: vse razpisane panoge.
Skupina C
V skupini C so naslednje panoge:
Osnovna šola: atletika (kros, tek trojk, gorski tek,
ulični tek), badminton, judo, kajak kanu, kolesarstvo (vožnja na čas), lokostrelstvo, mladina in gore, orientacijski
tek, streljanje z zračno puško, šah in športno plezanje.
Srednja šola: atletika (kros, tek trojk, gorski tek,
ulični tek), badminton, gimnastika (akrobatika, skoki
z male prožne ponjave, športna gimnastika), judo, lokostrelstvo, orientacijski tek, ples, smučanje (veleslalom
in deskanje), šah, streljanje z zračno puško in športno
plezanje.
Skupina D
V skupini D so panoge, ki niso navedene v skupinah
A, B, C in niso bile vključene v sistem Šolskih športnih
tekmovanj v šolskem letu 2014/2015 ali se prvič vključujejo v sistem v šolskem letu 2015/2016. Prijavljenim
panogam v skupini D se ne sofinancira delo koordina-
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torja, bodo pa pripravljeni razpisi za osnovne in srednje
šole objavljeni v letni publikaciji Informator Športa mladih
(za šolsko leto 2015/2016). V šolskem letu 2016/2017
imajo panoge iz skupine D možnost napredovanja v skupino C, če po pozitivnem odzivu vključenih šol v panogo
to potrdi tudi Odbor za področje ŠOM pri Zavodu za
šport RS Planica.
V primeru, da tekmovanje v šolskem letu 2014/2015
ni bilo izvedeno, se panoga premakne skupino nižje,
glede na pomembnost panoge, kot je predvideno v zgornji razdelitvi skupin.
2. Nivoji tekmovanj
Max. število točk – 15 točk
Tekmovanja se razdelijo na 4 nivoje glede na to, na
katerem nivoju posamezna panoga vstopa v sistem na
državnem nivoju.
4 nivoji – 15 točk, 3 nivoji – 13 točk, 2 nivoja –
10 točk, 1 nivo – 8 točk
Vloge, katerih panoge so uvrščene v skupino D, se
vrednotijo z 0 točkami.
3. Število udeležencev
Max. število točk – 25 točk
Število udeležencev (tekmovalcev) na tekmovanjih
v šolskem letu 2013/14 (podatke pridobi Zavod na podlagi zaključnih poročil panoge):
0 do 100 udeležencev – 5 točk, 101 do 499 udeležencev – 8 točk, 500 do 999 udeležencev – 20 točk, nad
1000 udeležencev – 25 točk.
Vloge, katerih panoge so uvrščene v skupino D, se
vrednotijo z 0 točkami.
5. Metodologija izračuna vrednosti točke in višine
sofinanciranja strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem
letu 2015/2016
Vrednost posamezne točke se izračuna na način,
da se število 29.000 (vrednost razpisanih sredstev) deli
z vsoto števila prejetih točk vseh vlog, ki jih je strokovna
komisija uvrstila v postopek vrednotenja.
Vrednost sofinanciranja strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2015/2016 je zmnožek izračunane
vrednosti točke in števila doseženih točk posamezne
vloge.
6. Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa
je: 29.000,00 EUR.
Skupna razpisana sredstva so v višini 29.000 EUR
(8.700 EUR v obdobju avgust–oktober 2015 in drugi
del sredstev 20.300 EUR v obdobju april–junij 2016).
Izbrani izvajalci (koordinatorji) jih bodo prejeli v dveh
delih. Prvi trideset odstotni del sredstev bodo upravičenci prejeli po podpisu osnovnih tripartitnih pogodb
(zavod, panožna zveza, organizacija oziroma subjekt
in koordinator) ter ob predložitvi (ponudnikov – Nacionalna panožna športna zveza oziroma organizacija)
celotnih razpisov posamezne panoge, ki bodo objavljeni v letni publikaciji Informator Športa mladih (za
šolsko leto 2015/2016) v mesecu avgustu 2015, drugi
sedemdeset odstotni del sredstev pa na podlagi zaključnega poročila, ki ga morajo koordinatorji panog
(žig nacionalne panožne športne zveze, organizacije
oziroma subjekta) poslati na Zavod za šport RS Planica
v 21 dneh po izpeljavi finalnega tekmovanja oziroma
najkasneje do 10. 6. 2016.
7. Sredstva bodo porabljena v skladu s terminskim
planom.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge:
vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov
Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljub
ljana, najkasneje do srede, 6. 5. 2015. Šteje se, da
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je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje)
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na Zavodu za
šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Vloga
mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa
mora biti na sprednji strani označen z napisom »ne
odpiraj – ŠŠT 2015/2016«. Na hrbtni strani ovitka mora
biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti
dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici, označeni na zgoraj predpisani način.
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki
so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
9. Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisane in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na
razpis.
10. Datum odpiranja vlog
Strokovna komisija bo začela odpirati vloge 7. 5.
2015. Odpiranje vlog ne bo javno.
Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vloga je
nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 5 dni
od prejema poziva. Vloge, katere prijavitelj ne dopolni
v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, se s sklepom
zavržejo.
11. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa:
prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni
v roku 28 dni od dneva za oddajo vlog.
Izbranim prijaviteljem naročnik posreduje sklepe
o izboru in jih pozove k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku 8 delovnih dni od prejema poziva ne odzove
na podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni od prejema
sklepa vložijo pritožbo. Pritožba mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je vložena. O pritožbi zoper
sklep odloča stvarno pristojen organ. Vložena pritožba
ne zadrži izvršitve sklepa o izboru.
12. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.sportmladih.net in www.zsrs-planica.si. Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Zavodu za šport RS Planica (Boštjan Vintar, tel. 01/434-23-91, e-pošta: sst@sport.si).
Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisane
(podpis odgovorne osebe prijavitelja) in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu
s 7. točko razpisa.
Zavod za šport RS Planica
Št. 511-3/2015-1

Ob-1897/15

Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96 – popr., 22/00 – ZJS, 64/01, 101/01
– Odl. US, 108/02, 79/03, 34/03, 65/05, 129/06, 118/06
– ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 in 101/13),
Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in
2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A,
25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14
in 14/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2015
(Uradni list RS, št. 102/13 in 14/15), in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 in 3/13)
Zavod RS za šolstvo objavlja

razpis
za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v vzgoji
in izobraževanju v Republiki Sloveniji
1. Naziv in sedež razpisovalca: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih dejavnosti vrtcev, osnovnih, srednjih, višjih strokovnih in glasbenih šol, dijaških domov ter šol za vzgojo
in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji.
Kot mednarodna dejavnost v tem razpisu štejejo
zlasti:
– povezovanje organizacij na področju vzgoje in
izobraževanja v Sloveniji in v tujini v mreže z namenom
spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti ter novih pristopov k uresničevanju ciljev kurikula;
– mednarodna srečanja, festivali in seminarji, ki jih
vzgojno-izobraževalne organizacije v Sloveniji organizirajo v sodelovanju s tujimi partnerji ali z mednarodno udeležbo in potekajo bodisi v Sloveniji bodisi v drugi državi;
– projekti izmenjav in partnerstev, za katere financiranje ali sofinanciranje ni predvideno s programom
Erasmus+.
3. Osnovni pogoji za prijavo na razpis
Za sredstva razpisana po tem razpisu lahko kandidirajo pravne osebe s področja vzgoje in izobraževanja
– vrtci, osnovne, srednje, višje strokovne in glasbene
šole, dijaški domovi ter šole za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki
Sloveniji, ki so organizirani v javni mreži ali so za izvajanje dejavnosti (so)financirani iz državnega proračuna.
Šole v sestavi šolskih centrov, ki niso samostojne
pravne osebe, se smejo na razpis prijaviti kot posamični
prijavitelji. V prijavi in razpisnih dokumentih za imenom
šole obvezno navedejo tudi naziv šolskega centra. Šolski center se kot samostojen subjekt ne more prijaviti na
razpis. V nadaljevanju pojem »zavod« označuje pravne
osebe iz prvega odstavka te točke in posamične šole
v sestavi šolskih centrov. Vsak zavod lahko prijavi na
javni razpis samo en projekt. V primeru kršitve tega pogoja, bo Zavod RS za šolstvo vse vloge zavoda izločil iz
nadaljnje obravnave.
Pogoj za prijavo projekta je, da kot partner v projektu sodeluje tuja institucija.
4. Namen, cilji in vsebina razpisa: namen, cilji in
vsebina razpisa so sestavni del razpisne dokumentacije
(priloga A).
5. Merila in postopek za izbor: merila in postopek za
izbor projektov so sestavni del razpisne dokumentacije
(priloga B).
6. Višina razpoložljivih sredstev
V okviru finančnega načrta Zavoda je za leto 2015
na voljo 15.000,00 EUR.
Način izplačila sredstev, nadzor namenskosti uporabe in druga določila, so opredeljeni v vzorcu pogodbe,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije (priloga št. 3).
Izbranim prijaviteljem bodo upravičeni stroški projekta sofinancirani največ v deležu 80 % od celotne vrednosti projekta oziroma največ do višine 1.500,00 EUR.
Razpisana sredstva bodo dodeljena najbolje ocenjenim projektom, ki so ocenjeni najmanj s 75 točkami.
Strokovna komisija lahko odloči, da ne dodeli vseh razpisanih sredstev.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena
v času od dokončnosti sklepov o izbiri od 1. 7. 2015 do
31. 12. 2015.
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8. Vloga za javni razpis
Popolna vloga za javni razpis mora vsebovati:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec – priloga št. 1,
– pravilno izpolnjeno potrdilo o sodelovanju tuje
institucije – priloga št. 2,
– pravilno in ustrezno izpolnjeno(a) potrdilo(a) o sofinanciranju s strani sponzorjev – priloga št. 6,
– vzorec pogodbe (priloga št. 3), ki mora biti opremljen z žigom prijavitelja in podpisan s strani odgovorne
osebe zavoda in koordinatorja projekta. S podpisom se
prijavitelj strinja s pravicami in obveznostmi, določenimi
v pogodbi.
9. Rok za predložitev vlog in način pošiljanja
Vloge morajo prispeti v vložišče Zavoda RS za
šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana, ne glede na način dostave, najkasneje 8. 5. 2015 do 12. ure.
Predloge posameznih projektov predlagatelji dostavijo v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na naslov:
Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje mednarodne
dejavnosti«.
Nepravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in vloge, ki niso prejete v roku, bo Komisija
za izvedbo javnega razpisa zavrnila v postopku odpiranja vlog in jih vrnila predlagatelju.
10. Datum odpiranja vlog: postopek javnega razpisa in odpiranje vlog, prispelih na razpis, vodi Komisija
za izvedbo javnega razpisa. Odpirajo se samo v roku
dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice,
ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem
so bile prejete. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
bo dne 11. 5. 2015. Odpiranje ni javno, saj se pričakuje
veliko število vlog.
11. Rok za obveščanje potencialnih prejemnikov
o izidu razpisa: prijavitelji projektov bodo obveščeni o izbiri v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– priloga A: namen, cilji in vsebina razpisa,
– priloga B: postopek in merila za izbor projektov,
– priloga št. 1: prijavni obrazec za projekt,
– priloga št. 2: potrdilo o sodelovanju tuje institucije,
– priloga št. 3: vzorec pogodbe za projekt,
– priloga št. 4: potrdilo o sodelovanju z lokalnim
okoljem,
– priloga št. 5: potrdilo o sodelovanju predstavništva tuje države v Sloveniji,
– priloga št. 6: potrdilo o sofinanciranju s strani
sponzorjev.
13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpis in razpisna dokumentacija bosta od 17. 4.
2015 do izteka prijavnega roka na voljo tudi na spletni strani ZRSŠ http://www.zrss.si/razpis-sofinanciranje-mednarodne-dejavnosti/.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Zavodu RS za šolstvo pri Almi
Ahmetovič, tel. 01/30-05-134 (alma.ahmetovic@zrss.si).
Zaprosila za dodatne informacije lahko zainteresirani
pošljejo po elektronski pošti od dne 20. 4. 2015.
Zavod RS za šolstvo
Št. 635/15

Ob-1901/15

Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), prvega odstavka 11. člena Zakona o Slovenskem filmskem
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centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 77/10), prvega odstavka 3. člena in prvega
odstavka 47. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter
postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu
nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega
centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 60/11 in 62/12), Slovenski filmski center, javna
agencija Republike Slovenije objavlja naslednje javne
razpise (v nadaljevanju: razpis):
– redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih
projektov;
– redni letni javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji;
– redni letni javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji za leto 2015 ter za čas trajanja študijskega
leta 2015/2016.
Besedila navedenih javnih razpisov bodo od dne
17. 4. 2015 dalje objavljena na spletnem mestu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike
Slovenije: www.film-center.si, v zavihku javni natečaji.
Slovenski filmski center
javna agencija Republike Slovenije
Št. 5100-6/2015-1

Ob-1927/15

Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12,
96/13, 100/13 – popr. in 92/14; v nadaljevanju: Pravilnik
o postopkih) v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06
– uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07,
9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), Uredbo o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore (Uradni
list RS, št. 48/09, MP – 12/09) ter Protokolom tretjega
zasedanja Mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Črno goro
z dne 21. marec 2014, podpisan korespondenčno, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro
v letih 2016–2017
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje krajših
medsebojnih obiskov (do 14 dni) slovenskih in črnogorskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte)
v letih 2016–2017. Za podiplomske študente in podoktorande največ pet let po doktoratu (v nadaljevanju:
mlajše raziskovalce) obeh držav bodo v letih 2016–2017
sofinancirani tudi daljši obiski.
Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Črna gora.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in
razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v re-
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gister zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni
in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane programe
dela raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne
projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih
Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega
razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Črno goro,
povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število
gostovanj črnogorskih raziskovalcev v Republiki Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in črnogorskih
raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske
unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa: slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta
mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta kot jih določajo Zakon o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 –
ZPOP-1A), Pravilnik o postopkih in Pravilnik o kriterijih
za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). Vsi
navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije. Mejna
vrednost vsote A1+A2+A3, ki jo mora izkazati slovenski
vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je za vse vede
enaka 1. Predlagani vodje projekta, ki niso člani nobene
programske skupine, lahko vpišejo podatke o sredstvih
drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2014, objavljen na spletni strani agencije in ga
do 17. 6. 2015 do 12. ure oddajo po elektronski pošti
na naslov razpisi-bilaterala@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni razpis za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko
Slovenijo in Črno goro v letih 2016–2017 – podatki za
vpetost« mora biti oddan tudi po priporočeni pošti, na
naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ravno tako do
17. 6. 2015 do 12. ure (poštni žig). Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če predlagani vodja ali član še ni vključen v programsko skupino
in ob zaključku razpisa ne dosega pogoja A1+A2+A3≥1.
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci
obeh držav. Slovenski in črnogorski vodja morata vložiti
prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata
pristojni instituciji (v Črni gori: Ministrstvo za znanost,
http://www.mna.gov.me). Kontaktna oseba na črnogorski strani je gospa Milena Milonjic, e-mail: milena.milonjic@mna.gov.me).
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Strokovna komisija agencije ovrednoti prijave bilateralnih projektov skladno s 128. členom Pravilnika
o postopkih in Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-20, z dne 30. 3. 2015.
Seznam prijav s pripadajočimi ocenami preda slovenskemu delu Mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Črno
goro (v nadaljnjem besedilu: skupni odbor).
Skupi odbor ob upoštevanju meril javnega razpisa v Republiki Sloveniji in javnega razpisa v Črni gori
pripravi finančno ovrednoten prednostni seznam prijav.
Prednost pri izboru bodo imeli projekti:
– pri katerih bodo sodelovali mlajši raziskovalci (t.j.
podiplomski študenti in podoktorandi (največ do pet let
po doktoratu));
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– katerih vodji prijavljenega bilateralnega projekta
iz obeh sodelujočih držav prvič sodelujeta.
Prijavitelji lahko v predlogu projekta poimensko navedejo mlajše črnogorske raziskovalce, ki bi jih slovenska stran gostila za daljše obdobje (1–3 mesecev).
Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda direktor
agencije na podlagi izbora skupnega odbora, ki ga je
dolžan upoštevati.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2016–2017 znaša okvirno
70.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2016–2017 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter
na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje
po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za
slovenske raziskovalce ob obiskih v Črni gori;
– stroške bivanja za črnogorske raziskovalce ob
obiskih v Sloveniji do največ 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1250 EUR
mesečno;
– dnevnice za raziskovalce iz Črne gore ob obiskih
v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba
o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list
RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), v trenutku objave tega razpisa 21,39 EUR;
– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za
črnogorske mlajše raziskovalce za daljše obiske v Republiki Sloveniji.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije raziskovalcem iz Črne gore, ne glede na dolžino bivanja
(kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob
prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj
sam krije stroške za svoje zdravstveno zavarovanje.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja
2016 do 31. decembra 2017.
9. Način, oblika in rok za predložitev prijav
9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava
(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na ARRS-BI-ME-JR-Prijava-2015 na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če je
opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik
oziroma pooblaščena oseba RO in prijavitelj-raziskovalec).
(2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se
štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane
ter oddane na spletni portal do 17. 6. 2015 do 12. ure.
(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo
zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec
nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni
v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci
(obrazec ARRS-BI-ME-JR-Prijava-2015) in odda v pisni
obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom
zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in prijavitelja-raziskovalca in žigom RO.
(2) Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morata
biti vsebinsko enaki.
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(3) Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2016–2017«
ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS
eObrazci do 17. 6. 2015 do 12. ure, in v pisni obliki
prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije do 17. 6. 2015 do 12. ure.
Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 17. 6. 2015 do 12. ure
(poštni žig).
9.3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka
(9.1.) – elektronska; točka (9.2.) – elektronska in pisna)
ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu
s Pravilnikom o postopkih.
(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav
komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo
neodprte vrnjene prijaviteljem.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 19. 6. 2015 ob 10. uri v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2015.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis bo od dneva objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije www.arrs.si. Obrazec za prijavo na razpis je
dosegljiv na spletni strani agencije, eObrazci.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič Novak, po
tel. 01/400-59-50, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na
e-pošto: fani.rozic-novak@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 300-0007/2015

Ob-1889/15

Občina Sevnica na podlagi Odloka o proračunu
Občine Sevnica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 13/15),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica (Uradni
list RS, št. 23/15), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) in priglasitve
sheme »de minimis« pomoči št. M001-5883008-2015,
objavlja
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja gospodarstva
v Občini Sevnica v letu 2015
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290
Sevnica.
II. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva
s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se v razpisnem obdobju izvajali na območju Občine Sevnica:
A Promocija izdelkov in storitev na sejmih
B Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest
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C Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih
investicij
D Subvencioniranje najemnin start up podjetij
III. Višina razpoložljivih sredstev
Skupna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih
za izvedbo javnega razpisa, je 78.000,00 EUR, ki so
zagotovljena v proračunu Občine Sevnica.
Ukrep A – 15.000,00 EUR
Ukrep B – 15.000,00 EUR
Ukrep C – 43.000,00 EUR
Ukrep D – 5.000,00 EUR.
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in
meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter skladno
s Pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica.
Kolikor bodo pri posameznih ukrepih sredstva ostala nerazporejena, se lahko prosta sredstva prenesejo na
ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpoložljivih sredstev. Kolikor bo glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev
za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem
dodeljena sredstva sorazmerno znižala.
IV. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev
– Splošni pogoji
1. Pomoči se dodeljujejo po pravilu »de minimis«.
Splošna določila za ukrepe pomoči »de minimis« so
naslednja:
– pomoči se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12.
2013),
– skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev
države, občine ali Unije, pri čemer v primeru podjetij, ki
delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu,
znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR,
– pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni
tovorni prevoz,
– pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma
z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo,
– pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo
domačih proizvodov pred uvoženimi,
– dajalec pomoči pisno obvesti prejemnika, da je
pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«,
– dajalec pomoči mora od prejemnika pomoči pred
dodelitvijo sredstev pridobiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis,
ki jih je podjetje prejelo na podlagi tega pravilnika ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem
proračunskem letu,
– pisno izjavo, ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja,
– pisno izjavo s seznamom vseh z njim povezanih podjetij,
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih)
pomočeh za iste upravičene stroške,
– zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči
de minimis, ne bo presežena zgornja meja pomoči de
minimis ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,
– do de minimis pomoči niso upravičena podjetja
iz sektorjev:
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– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti,
– pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
2. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti sub
jekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Sevnica in Republike Slovenije.
3. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za
ukrepe, ki so se izvajali na območju Občine Sevnica
v razpisnem obdobju, t.j. od 1. 3. 2014 do 18. 5. 2015.
4. Pri upravičenih stroških se upošteva neto vrednost računa (znesek davčne osnove brez DDV).
5. Občina Sevnica bo sofinancirala izvedbo posameznih ukrepov ob predložitvi zahtevanih dokazil.
6. V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.
– Posebni pogoji in merila za posamezne ukrepe
A. Promocija izdelkov in storitev na sejmih
A.1 Upravičeni stroški
so stroški najetja in postavitve stojnice pri prvi udeležbi na določenem sejmu v obdobju od 1. 3. 2014 do
18. 5. 2015.
A.2 Upravičenci
so mikro, majhna in srednja enotna podjetja ali pa
poslujejo kot samostojni podjetniki. Upravičenci morajo
imeti sedež na območju Občine Sevnica ter izvajati
ukrepe, za katere je dodeljena pomoč po tem pravilniku, na območju Občine Sevnica. Upravičenci, ki nimajo
sedeža na območju Občine Sevnica, morajo imeti na
območju Občine Sevnica poslovno enoto ali poslovni
prostor, kjer zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti in investirajo na območju Občine Sevnica.
Za mikro, majhna in srednja podjetja se uporablja
definicija, ki jo navaja Zakon o gospodarskih družbah.
Pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi
pogoji za mikro, majhna in srednja enotna podjetja smiselno upoštevajo.
Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so
med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev
ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki
navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih
pravic, delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli izmed navedenih
razmerij preko enega ali več drugih podjetij, prav tako
veljajo za enotno podjetje.
A.3 Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev znaša 15.000,00 EUR.
Najvišji odstotek sofinanciranja je 50 % upravičenih
stroškov oziroma največ 2.000,00 EUR za udeležbo na
posameznem sejmu.
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B. Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest
B.1 Upravičeni stroški
so stroški zaposlitve registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitve srednje strokovne, višje, visoke ali
univerzitetne izobrazbe, v višini 10 minimalnih mesečnih
bruto plač. Za srednjo strokovno, višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi
klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja
(Uradni list RS, št. 46/06, 15/08 odl. US) se šteje naslednja raven izobrazbe:
– peta raven (5) za srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje,
– šesta raven (6 (podraven 6/1, 6/2)) in
– sedma raven (7).
B.2 Upravičenci so mikro, majhna in srednja enotna
podjetja ali pa poslujejo kot samostojni podjetniki. Upravičenci morajo imeti sedež na območju Občine Sevnica
ter izvajati ukrepe, za katere je dodeljena pomoč po tem
pravilniku, na območju Občine Sevnica. Upravičenci,
ki nimajo sedeža na območju Občine Sevnica, morajo
imeti na območju Občine Sevnica poslovno enoto ali
poslovni prostor, kjer zaposlujejo za namen opravljanja
dejavnosti in investirajo na območju Občine Sevnica.
Za mikro, majhna in srednja podjetja se uporablja
definicija, ki jo navaja Zakon o gospodarskih družbah.
Pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi
pogoji za mikro, majhna in srednja enotna podjetja smiselno upoštevajo.
Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so
med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev
ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki
navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih
pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli izmed navedenih
razmerij preko enega ali več drugih podjetij, prav tako
veljajo za enotno podjetje.
B.3 Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev znaša 15.000,00 EUR.
Najvišji odstotek sofinanciranja je 50 % upravičenih
stroškov, pri čemer se upošteva zaposlitev, izvedena od
1. 3. 2014 do 18. 5. 2015.
B.4 Dodatni pogoji:
– zaposlitev brezposelne osebe se mora izvesti na
območju Občine Sevnica;
– iskalci prve zaposlitve morajo biti prijavljeni na
Zavodu za zaposlovanje RS;
– brezposelna oseba mora imeti stalno prebivališče
v Občini Sevnica;
– pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za najmanj 12 mesecev za polni delovni/zavarovalni čas 40 ur
na teden. V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali
sporazumne prekinitve delovnega razmerja, je prejemnik sredstev za preostali pogodbeno dogovorjeni čas
ohranitve zaposlitve dolžan v roku 30 dni zaposliti drugo
brezposelno osebo, ki izpolnjuje pogoje iz razpisa, na
podlagi katerega je prejemnik pridobil sredstva in nemudoma predložiti vsa dokazila. Skupna dolžina obeh/vseh
zaposlitev, ki so sofinancirana iz te pogodbe, mora trajati
najmanj 12 mesecev.
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B.5 Končno poročilo
Upravičenci morajo po poteku 12-tih mesecev od
dneva nakazila sredstev predložiti končno poročilo, v katerem poročajo o porabi sredstev ter uspešnosti realizacije prve zaposlitve brezposelne osebe.
V končnem poročilu je potrebno navesti:
– za kakšen namen in koliko nepovratnih sredstev
je bilo porabljenih,
– ali je bila vključena oseba pri izvajalcu zaposlena
neprekinjeno 12 mesecev,
– morebitno podaljšanje pogodbe o zaposlitvi z navedbo obdobja podaljšanja zaposlitve,
– kratek opis poslovanja podjetja in nadaljnjih aktivnosti ter predložiti kopijo zadnje plačilne liste za osebo,
za katero je bila dodeljena subvencija.
Kolikor do navedenega roka poročilo ni dostavljeno, se šteje, da pogodbene obveznosti niso izpolnjene,
s čimer je podana osnova za izdajo zahtevka za vrnitev
dodeljenih sredstev s pripadajočimi obrestmi.
C. Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih
investicij
C.1 Upravičeni stroški
so stroški nakupa nove proizvajalne in storitvene
opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje
registrirano in katero tudi dejansko opravlja, ter nematerialnih investicij, opravljenih v obdobju od 1. 3. 2014
do 18. 5. 2015.
a) Stroški nakupa nove proizvajalne in storitvene
opreme:
– upoštevajo se le stalna sredstva, ne drobni inventar,
– posamezna nabavna vrednost opreme mora presegati 2.000 EUR,
– oprema je lahko sestavljena iz več računov, kolikor se nanašajo na isto osnovno sredstvo in skupna
vrednost te opreme presega 2.000 EUR, pri čemer mora
biti vrednost posameznega računa najmanj 400 EUR,
– subvencije se ne dodeljujejo za nakup: telefonov,
faksov in ostale telekomunikacijske opreme, računalnikov, pohištva (police, mize, stoli, omare, regali, pulti
itd.), kopirnih in računskih strojev, igralnih avtomatov,
klimatskih naprav, reklamnih tabel, opreme za varovanje in video nadzor, opreme, ki je sestavni del zgradbe
(npr. vgradna dvigala, strojne instalacije), vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni
tovorni prevoz,
– v primeru lizinga se kot skupna vrednost investicije šteje celoten znesek nabavne vrednosti predmeta
lizing pogodbe, ki je bila sklenjena v razpisnem obdobju, kot upravičen strošek za dodelitev subvencije pa se
upoštevajo samo dejansko plačani obroki v razpisnem
obdobju (samo glavnica, brez obresti), za katere mora
prijavitelj priložiti dokazila o plačilu in anuitetni načrt.
b) Stroški nakupa nematerialnih pravic (patenti,
licence, tehnološko znanje, računalniška programska
oprema), ki imajo uradno potrdilo ali certifikat s strani
pooblaščenih institucij.
Kot upravičeni stroški se upoštevajo računalniški
programi za produkcijsko delo (npr. Autocad ipd.), ki jih
podjetje uporablja za opravljanje registrirane dejavnosti.
Subvencije se ne dodeljujejo za nakup pisarniških
programov in operacijskih sistemov (npr. windows, office ipd.).
Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj
v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in
ki jo dejansko opravlja ter nakup nematerialnih pravic.
Investicijska vlaganja se nanašajo na ustanovitev novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zara-
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di uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega
programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko
varčne in ekološko varnejše tehnologije, izboljševanje
kakovosti proizvodov in storitev).
C.2 Upravičenci
so mikro, majhna in srednja enotna podjetja ali pa
poslujejo kot samostojni podjetniki. Upravičenci morajo
imeti sedež na območju Občine Sevnica ter izvajati
ukrepe, za katere je dodeljena pomoč po tem pravilniku, na območju Občine Sevnica. Upravičenci, ki nimajo
sedeža na območju Občine Sevnica, morajo imeti na
območju Občine Sevnica poslovno enoto ali poslovni
prostor, kjer zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti in investirajo na območju Občine Sevnica.
Za mikro, majhna in srednja podjetja se uporablja
definicija, ki jo navaja Zakon o gospodarskih družbah.
Pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi
pogoji za mikro, majhna in srednja enotna podjetja smiselno upoštevajo.
Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so
med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev
ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega
podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli izmed navedenih
razmerij preko enega ali več drugih podjetij, prav tako
veljajo za enotno podjetje.
C.3 Dodatni pogoji
Investicijska vlaganja se nanašajo na dejavnost podjetij, ki nimajo trgovinskega značaja. V primeru, da ima
podjetje registriranih več dejavnosti, ni upravičeno do
sofinanciranja vlaganj za dejavnosti na področju trgovine.
Investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti
v Občini Sevnica vsaj 2 leti po končani investiciji oziroma
se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti z novo
sodobnejšo opremo za izvajanje enake dejavnosti.
C.4 Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev znaša 43.000,00 EUR.
Najvišji odstotek sofinanciranja je 25 % upravičenih stroškov posamezne investicije, pri čemer višina
pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 15 % od zneska skupno
razpisanih sredstev za ta ukrep. Prijavitelj lahko prijavi
maksimalno vrednost investicij v višini, ki je v javnem
razpisu za tekoče leto predvidena za ta ukrep (kolikor
prijavi večjo vrednost investicij, se upošteva določena
maksimalna vrednost).
D. Subvencioniranje najemnin start up podjetij
D.1 Upravičeni stroški
so stroški najemnin poslovnih prostorov proizvodne
dejavnosti ter stroški najemnin pisarniških prostorov
v inkubatorju v Občini Sevnica v času od 1. 3. 2014 do
18. 5. 2015, ki jih mora prijavitelj dokazati z najemno
pogodbo in potrdili o plačilu. Obratovalni stroški niso
upravičen strošek.
D.2 Upravičenci
so mikro in majhna podjetja organizirana kot d.o.o.
ali poslujejo kot samostojni podjetniki z vsaj enim zapo-
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slenim. Do sofinanciranja stroškov najemnin so upravičena le start up podjetja, ki so na dan prijave na javni
razpis mlajša od 3 let (šteto od datuma registracije
podjetja).
V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki
je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni
čas.
Upravičenci morajo imeti sedež na območju Občine Sevnica ter izvajati ukrepe, za katere je dodeljena
pomoč po tem pravilniku, na območju Občine Sevnica.
Upravičenci, ki nimajo sedeža na območju Občine Sevnica, morajo imeti na območju Občine Sevnica poslovno
enoto ali poslovni prostor, kjer zaposlujejo za namen
opravljanja dejavnosti in investirajo na območju Občine
Sevnica.
Za mikro, majhna in srednja podjetja se uporablja
definicija, ki jo navaja Zakon o gospodarskih družbah.
Pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi
pogoji za mikro, majhna in srednja enotna podjetja smiselno upoštevajo.
Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so
med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev
ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega
podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli izmed navedenih
razmerij preko enega ali več drugih podjetij, prav tako
veljajo za enotno podjetje.
D.3 Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev znaša 5.000,00 EUR.
Najvišji odstotek sofinanciranja je 100 % upravičenih stroškov oziroma največ 5 EUR/m2.
D.4 Dodatni pogoji
Start up podjetja morajo najeti poslovne prostore na
območju Občine Sevnica ali biti vključena v inkubator, ki
deluje na območju Občine Sevnica.
V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega javnega razpisa morajo biti
porabljena v letu 2015.
VI. Izjava o zaupnosti dokumentacije: dokumentacija, ki bo prispela na javni razpis, je zaupne narave in bo
uporabljena izključno v postopku odločanja o dodelitvi
sredstev.
VII. Rok in način prijave
Prijave morajo biti poslane s priporočeno pošiljko
po pošti ali oddane osebno na naslov Občina Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, do 18. 5. 2015.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti
s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan
18. 5. 2015) ali do konca delavnika (do 15. ure) oddana
v sprejemni pisarni Občine Sevnica.
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Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z nazivom in naslovom prijavitelja ter označene
z oznako:
»Ne odpiraj Javni razpis – Promocija izdelkov in
storitev«
»Ne odpiraj Javni razpis – Nova delovna mesta«
»Ne odpiraj Javni razpis – Naložbe«
»Ne odpiraj Javni razpis – Start up najemnine«.
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne
bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.
VIII. Datum odpiranja prijav
Komisija za dodelitev pomoči (v nadaljevanju komisija), imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem
prijav začela 20. 5. 2015 v prostorih Občine Sevnice.
Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bodo prijavitelji pozvani, da jih v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne
prijave, ki jih prijavitelj v tem roku ne bo dopolnil, bodo
s sklepom zavržene.
IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo z izidom javnega
razpisa pisno seznanjeni najpozneje v roku 30 dni od
dneva popolnosti prijav, in sicer s prejemom odločbe.
Prijavitelj lahko zoper odločbo o dodelitvi sredstev vloži
pritožbo na župana v roku 15 dni od prejema. Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo določeni
podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. Namensko rabo
sredstev preverja komisija.
X. Razpisna dokumentacija: je od dneva objave
v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) in na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Dodatne informacije posredujeta Vlasta Kuzmički (07/81-61-233,
vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si) in Maja Šušterič
(tel. 07/81-61-205, maja.susteric@obcina-sevnica.si).
Občina Sevnica
Ob-1928/15
Na podlagi Statuta Občine Mokronog - Trebelno
(Uradni list RS, št. 66/10 – UPB1) in Odloka o proračunu
Občine Mokronog - Trebelno za leto 2015 (Uradni list
RS, št. 22/15) župan objavlja
obvestilo o javnih razpisih
Občina Mokronog - Trebelno obvešča občane in
druge zainteresirane, da bo objavila naslednje javne
razpise za leto 2015:
– Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev
letnega programa športa v Občini Mokronog - Trebelno
za leto 2015,
– Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini
Mokronog - Trebelno za leto 2015,
– Javni razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju kulturne dejavnosti za leto 2015,
– Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Mokronog - Trebelno za leto 2015,
– Javni poziv za sofinanciranje programov, ki
niso predmet drugih razpisov v Občini Mokronog - Trebelno za leto 2015.
Javni razpisi so objavljeni na spletni strani
http://www.mokronog-trebelno.si. Dodatne informacije
lahko dobite na tel. 07/34-98-260.
Občina Mokronog - Trebelno
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Razpisi delovnih mest

Št. 0141-4/2015

Ob-1916/15

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo ZUJIK-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11
in 111/13), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 121/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in
tretjega odstavka 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv Ljubljana (Uradni list RS,
št. 67/03, 30/06 in 4/09), Ministrstvo za kulturo objavlja
javni razpis za delovno mesto
direktorja
javnega zavoda Zgodovinski arhiv Ljubljana
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju
arhivske dejavnosti in poznavanje področja dela arhiva;
– strokovni izpit s področja arhivske dejavnosti;
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v arhivu;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji
ravni in znanje najmanj enega svetovnega jezika na
osnovni ravni.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem
se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada,
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno
štiriletno šolo.
Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovnega
jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o aktivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno,
srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru
študija enega izmed tujih jezikov ali je 6 mesecev ali več
opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem
jeziku ali je uspešno opravil izpit iz tujega jezika na dodiplomskem študiju.
Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega
jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih
ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem
izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz tujega jezika uspešno
zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki izkazuje znanje jezika.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja arhiva v prihodnjih petih letih;

– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega
programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje naslednjih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje na področju arhivske
dejavnosti,
2. poznavanje področja dela arhiva,
3. sposobnost za organiziranje in vodenje dela v arhivu
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma
druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela
ter opis dela);
– izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega strokovnega izpita s področja arhivske dejavnosti;
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja
slovenščine;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija, v okviru katere je bilo
znanje pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika
na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija, v okviru katere
je bilo znanje pridobljeno.
Ministrica, pristojna za kulturo, bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega
sveta javnega zavoda, imenovala za direktorja javnega
zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil
pogodbo o zaposlitvi za določen čas s predsednikom
sveta javnega zavoda Zgodovinski arhiv Ljubljana.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor – Zgodovinski arhiv Ljub
ljana« v enaindvajsetih dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva:
gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi
z javnim razpisom je Tjaša Cvetkovič, tel. 01/369-58-77.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Št. 0141-5/2015

Ob-1917/15

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo ZUJIK-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11
in 111/13), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 121/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in
tretjega odstavka 9. člena Sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje (Uradni list
RS, št. 39/10), Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis
za delovno mesto
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javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo oziroma izobrazbo pridobljeno po študijskem programu druge stopnje
v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in sicer iz
stroke s področja dela muzeja,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja
dela muzeja,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela
v kolektivu,
– obvlada slovenski jezik in angleški jezik na višji
ravni in dodatno obvlada najmanj en svetovni jezik na
osnovni ravni.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu
ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da
visoko raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za
slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.
Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja angleškega
jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o aktivnem znanju angleškega jezika ali dokazilom, da se je
kandidat šolal v angleškem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi,
v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo
izobrazbe v okviru študija angleškega jezika ali je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti
v tujini v angleškem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz
angleškega jezika na dodiplomskem študiju.
Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega
jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih
ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem
izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz tujega jezika uspešno
zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki izkazuje znanje jezika.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja muzeja v prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega
programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje naslednjih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje s področja dela muzeja,
2. sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma
druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela
ter opis dela);
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja
slovenščine;
– izjavo o znanju angleškega jezika na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in
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izobraževalna institucija, v okviru katere je bilo znanje
pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika
na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija, v okviru katere
je bilo znanje pridobljeno.
Ministrica, pristojna za kulturo, bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta javnega zavoda,
imenovala za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi
za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda
Muzej za arhitekturo in oblikovanje.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor – Muzej za arhitekturo in
oblikovanje« v enaindvajsetih dneh po objavi javnega
razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva:
gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi
z javnim razpisom je Tjaša Cvetkovič, tel. 01/369-58-77.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Ob-1883/15
Svet zavoda Osnovne šole Sv. Jurij ob Ščavnici, Ul.
Edvarda Kocbeka 4, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici na podlagi sklepa 10. redne seje z dne 10. 3. 2015 razpisuje
prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
šole in vrtca.
Predvideni začetek dela je 16. oktobra 2015.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev morajo vsebovati: dokazilo o izobrazbi, o nazivu
(naziv svetnik, svetovalec ali vsaj 5 let naziv mentor),
dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, o opravljenem ravnateljskem izpitu, ki je lahko pridobljeno v roku
enega leta po začetku mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu, dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji
in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
6 mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Prijave pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Sv. Jurij ob Ščavnici,
Ul. Edvarda Kocbeka 4, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici, s pripisom “Prijava na razpis za ravnatelja/ico – Ne odpiraj.«
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa priloži tudi
kratek življenjepis.
Rok za oddajo prijave je 8 dni od dneva objave
razpisa. Nepopolne prijave bodo izločene in zavržene.
Prijava bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka
s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
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Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda
Osnovne šole Sv. Jurij ob Ščavnici
Ob-1902/15
Svet javnega zdravstvenega zavoda Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik na podlagi Statuta javnega zdravstvenega zavoda Kamnik objavlja razpis za
prosto delovno mesto
direktorja
javnega zavoda Zdravstvenega doma
dr. Julija Polca Kamnik (m/ž)
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba medicinske smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj ustrezne dejavnosti zavoda, od tega tri leta na vodstvenih delovnih
mestih;
– organizacijske in strokovne sposobnosti, kar se
dokazuje s svojim minulim delom.
Kandidati naj k pisni vlogi priložijo naslednja dokazila:
– kopijo diplome;
– kopijo delovne knjižice;
– dokazila o organizacijskih in strokovnih sposobnostih;
– program dela in razvoja Zdravstvenega doma
Kamnik za mandatno obdobje.
Izbranega kandidata bo imenoval Svet zavoda za
štiri leta. O izbiri bodo kandidati obveščeni najpozneje
v 30 dneh po objavi razpisa.
Pisna vloga z dokazili se pošlje v zaprti ovojnici na
naslov: Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, Novi
trg 26, 1241 Kamnik, s pripisom »Razpis za delovno mesto direktorja – ne odpiraj!« do vključno 30. aprila 2015.
Svet javnega zdravstvenega zavoda
Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik
Ob-1905/15
Na podlagi prvega odstavka 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 –
ZPCP-2D) in na osnovi sklepa seje Sveta zavoda z dne
13. 4. 2015, Svet zavoda Osnovne šole Rudolfa Ukoviča Podgrad, Podgrad 99b, 6244 Podgrad, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.

Št.

26 / 17. 4. 2015 /

Stran

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2015.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, 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 8 dneh po objavi razpisa
na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Rudolfa Ukoviča
Podgrad, Podgrad 99b, 6244 Podgrad, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.
Prijave, ki ne bodo prispele skladno z zahtevami
razpisa, ne bodo obravnavane.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole
Rudolfa Ukoviča Podgrad
Št. VI-46/99

Ob-1915/15

Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami) in
na podlagi 26. člena v povezavi z 32. členom Statuta
Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje, Svet zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje objavlja
prosto delovno mesto
strokovnega direktorja zavoda M/Ž
Kandidat za imenovanje na funkcijo strokovnega direktorja zavoda mora poleg splošnih pogojev, določenih
z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba medicinske smeri,
– opravljena specializacija s področja bolnišničnih
dejavnosti,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji.
Kandidat za strokovnega direktorja zavoda mora
prijavi podati program strokovnega dela in razvoja stroke v zavodu.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba
o zaposlitvi z nastopom dela 1. 5. 2015 za mandatno
obdobje 4 let. Delovno razmerje za strokovnega direktorja se sklepa s krajšim delovnim časom, in sicer za
16 ur tedensko za čas trajanja mandata, za preostali
delovni čas do polnega delovnega časa pa se sklene
pogodbo o zaposlitvi na področju specializacije kandidata.
Rok, do katerega se sprejemajo prijave, je 8 dni
od dneva objave. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zakonskih pogojev in posebnih pogojev, ki jih
določa Statut Javnega zdravstvenega zavoda Splošna
bolnišnica Trbovlje ter programom strokovnega dela in
razvoja stroke v zavodu, kandidati pošljejo na naslov:
Svet Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska 9, 1420 Trbovlje, z oznako:
Ne odpiraj! »Prijava na razpis strokovnega direktorja
bolnišnice M/Ž«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku
30 dni od objave razpisa.
Svet zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje
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Druge objave
Št. 382-10/2015

Ob-1886/15

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo) na podlagi 99. člena Zakona o javnem naročanju
(ZJN-2; Uradni list RS, št. 12/13 – UPB5 in 19/14) objavlja
obvestilo o izidu javnega natečaja
za zbiranje predlogov za izbor izvajalca
za enoletno izvajanje spletnega komuniciranja
preko spletnih kanalov MKGP
za projekt Lokalna kakovost
I. Namen javnega natečaja: izbor izvajalca za enoletno izvajanje spletnega komuniciranja preko spletnih
kanalov MKGP za nacionalni projekt splošne promocije
lokalne hrane: »Lokalna kakovost«.
II. Skupno število udeležencev
Ministrstvo je na objavljen natečaj prejelo 10 vlog.
Komisija za formalni pregled vlog je pri pregledu ugotovila, da vsi vlagatelji izpolnjujejo formalne zahteve za
udeležbo na natečaju.
Strokovna žirija za izbor izvajalca za enoletno izvajanje spletnega komuniciranja preko spletnih kanalov
MKGP za projekt »Lokalna kakovost« je vloge pregledala in ugotovila, da so vlagatelji pod šiframi: 3006986,
Pikec, Ni šifre, MEV8 in 5A6B7 pri ponudbah za kanale
prekoračili zgornjo vrednost 40.000 € vključno z DDV,
določeno v javnem natečaju, zato bo MKGP te vloge
zavrnilo kot neustrezne.
III. Zmagovalec natečaja: strokovna žirija je ocenila pet vlog, ki so ustrezale vsem pogojem iz natečaja.
Največje število točk je prejela vloga pod šifro THX1138,
vlagatelja Spisek d.o.o., Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ki
je zmagovalec natečaja.
IV. Drugi podatki: ministrstvo bo vse predlagatelje
seznanilo z rezultati natečaja. Zmagovalec natečaja bo
v skladu z določili natečaja pozvan k podpisu pogodbe
za enoletno izvajanje spletnega komuniciranja preko
spletnih kanalov MKGP za nacionalni projekt splošne
promocije lokalne hrane: »Lokalna kakovost«.
V. Sklic na obvestilo o natečaju: natečaj je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 13, dne 27. 2. 2015.
VI. Datum odpošiljanja: obvestilo o izidu javnega
natečaja je bilo odposlano 7. aprila 2015.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 700-32/2015

Ob-1919/15

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 in
17/15) Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv
višjim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev enega
višjega sodnika na delo v strokovno službo Sodnega
sveta. Dodeljeni sodnik bo opravljal dela in naloge sekretarja Sodnega sveta.
Predvideni čas dodelitve je tri leta.

Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave
poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov:
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 478-2/2015

Ob-1918/15

Občina Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311
Hoče v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12, 47/13) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja
javno zbiranje ponudb
za menjavo avtomobilov
Predmet javnega zbiranja ponudb je menjava rabljenega občinskega avtomobila Renault Koleos (diesel
4x4, 2.0 dCi, letnik 2011, 82.000 km) z rabljenim osebnim vozilom in rabljenim tovornim furgon vozilom. Ponudnik mora za zamenjavo naročniku ponuditi dva avtomobila, od katerih je eno vozilo osebno (letnik najmanj
2010, prevoženih največ 70.000 km) in eno tovorno
furgon vozilo za 5 oseb s tovornim prostorom (letnik
najmanj 2008, prevoženih največ 250.000 km).
Celotno besedilo javnega zbiranja ponudb s pogoji
za menjavo avtomobilov je objavljeno na spletni strani
Občine Hoče - Slivnica, www.hoce-slivnica.si, pod rubriko Aktualni javni razpisi.
Občina Hoče - Slivnica
Ob-1884/15
Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78,
3320 Velenje, kot organizator prodaje (lastnika nepremičnin sta podjetji GOST in Telekom) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin kompleks
Hotel Oleander Strunjan, Strunjan 17, 6320
Portorož
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78,
3320 Velenje.
II. Opis predmeta prodaje (v nadaljevanju »Hotel
Oleander Strunjan):
1. Hotel Oleander Strunjan se nahaja ob Strunjanskih solinah; hotelski kompleks (nepremičnine in
oprema) in zemljišče ležita na parcelnih številkah k.o.
Portorož: 2631-3098 in 2631-3100/2 v skupni površini
1.640 m2 (zemljišče pod objektom: 390,00 m2 – parc.
št. 3098/0, zemljišče 796,00 m2 – parc. št. 3098/0,
zemljišče 454,00 m2 – parc. št. 3100/2); od tega je
140/10000 (26,25 m2) v lasti podjetja Telekom Slovenije
d.d. – javna telefonska centrala, ki ni predmet prodaje in
ji pripada eno parkirno mesto v pokritem delu parkirišča;
neto površina hotela: 1875,50 m2; izhodiščna cena (orientacijska vrednost) znaša 2.720.000,00 EUR. Davek
od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) se
obračuna v skladu z zakonodajo RS. Davek od prodaje
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(DDV ali davek na promet nepremičnin) in drugi stroški prenosa lastništva na predmetu prodaje bremenijo
kupca.
2. Hotel Oleander Strunjan se prodaja brez bremen
(t.j. brez hipotek) in brez najemnikov. Skupaj s prevzemom lastništva Hotela Oleander Strunjan kupec prevzema tudi vseh 7 delavcev družbe GOST d.o.o. Velenje, ki
so vključeni v izvajanje hotelske in gostinske dejavnosti
v Hotelu Oleander Strunjan, ter zaloge blaga, namenjene izvajanju hotelske in gostinske dejavnosti v Hotelu
Oleander Strunjan (po stanju na dan pridobitve ponudnikovega lastništva na Hotelu Oleander Strunjan).
III. Način in rok plačila varščine za resnost ponudbe: pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih ponudb je plačana varščina za resnost ponudbe, ki znaša
100.000 EUR in se najkasneje do oddaje zavezujoče
ponudbe plača na TRR, št. SI56 0242 6001 8871 981,
odprt pri Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2,
1520 Ljubljana, z obveznim sklicem na 92231217. Potrdilo o plačani varščini je obvezna sestavina ponudbe.
Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno.
IV. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje
fizične in pravne osebe, ki morajo izkazati sposobnost
nadaljevanja hotelirstva, podobne turistične dejavnosti oziroma dejavnosti v hotelu Oleander Strunjan, ki
omogoča razvoj kompleksa, ter prevzem 7 delavcev
podjetja GOST d.o.o. Velenje (priloga v razpisni dokumentaciji).
b) Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti in
brez drugih obveznosti prodajalca vrnjena v naslednjih
rokih:
– za neizbrane ponudnike, ki se ne bodo uvrstili
v naslednje kroge izbora: v roku 14 dni od sprejema
odločitve prodajalca, da s posameznim ponudnikom ne
bo nadaljeval pogajanj za sklenitev pogodbe o prodaji;
– za neizbrane ponudnike, ki se bodo uvrstili
v končni krog izbora: v roku 14 dni po končanem izboru
najugodnejšega ponudnika;
– v vsakem primeru je skrajni rok za vračilo varščine 14 dni po zaustavitvi postopka.
c) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Navedbo, da je ponudba zavezujoča.
– Ime in priimek oziroma firmo, ter naslov stalnega
prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke o zastopnikih ponudnika, ki je pravna oseba.
– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe.
– Izjavo ponudnika, da sprejema obveznosti prevzema vseh 7 delavcev družbe GOST d.o.o. Velenje, ki
so vključeni v izvajanje hotelske in gostinske dejavnosti
v Hotelu Oleander Strunjan.
– Višino ponujene cene brez dajatev (brez DDV ali
davka na promet nepremičnin), ki obsega: kupnino za
celotni Hotel Oleander Strunjan s pripadajočo opremo
ter prevzem 7 delavcev. Ponujena cena ne obsega zalog blaga, namenjene izvajanju hotelske in gostinske
dejavnosti v Hotelu Oleander Strunjan, o kateri bosta
ponudnik in lastnik zalog sklenila ločeno pogodbo, v kateri se bosta tudi dogovorila o metodologiji določitve
cene za zaloge.
– Rok plačila, ki ne sme biti daljši od (dogovor z izbranim kupcem) dni od podpisa pogodbe o prodaji.
– Davčno številko, matično številko (za pravne
osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba,
oziroma drugo primerljivo identifikacijsko številko za
ponudnika, ki je tuja fizična ali pravna oseba, in kontaktne podatke ponudnika (e-naslov, telefonsko številko,
številko faksa).
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– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo
osebne izkaznice ali potnega lista.
2. Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji
morajo ponudbi priložiti izjavo, da so osebe, vpisane
v sodno-poslovnem registru, ki ga vodi Agencija za
javnopravne evidence in storitve, zakoniti zastopniki
ponudnika oziroma osebe, pooblaščene za zastopanje
ponudnika. Pravne osebe s sedežem izven Republike
Slovenije morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali
drugega ustreznega) registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni od dneva predložitve ponudbe.
3. Tuje pravne ali fizične osebe morajo ponudbi priložiti dokazila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko
pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji, kot jih za tujce določa zakon ali mednarodna pogodba.
4. Kolikor v postopku fizična ali pravna oseba sodeluje po pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
5. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo celotne številke računa za primer vračila
varščine.
6. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina
razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.
7. Ostale listine, ki jih je potrebno priložiti ponudbi,
so določene v razpisni dokumentaciji.
V. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela
najkasneje do 15. 5. 2015 do 12. ure na naslov: Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
– kadrovsko splošno področje-ekspedit, s pripisom »Ne
odpiraj – Ponudba javno zbiranje ponudb – Prodaja
kompleksa Hotel Oleander Strunjan«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec
ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo
v roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudniki bodo o izidu 1. kroga izbora ponudnikov
pisno obveščeni v roku 14 dni od določenega datuma
za oddajo ponudb. O izidu morebitnih nadaljnjih krogov
izbora najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki, ki
bodo vključeni v nadaljnje kroge izbora, obveščeni pisno
ali po elektronski pošti.
VI. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena oziroma najugodnejša ponudba, najugodnejši
plačilni pogoji za prodajalca, nadaljevanja hotelirstva,
podobne turistične dejavnosti oziroma dejavnosti v hotelu Oleander Strunjan, ki omogoča razvoj kompleksa,
ter prevzem 7 delavcev podjetja GOST d.o.o. Velenje.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo primerljive in/ali konkurenčne pogoje, bo naročnik
z najugodnejšimi ponudniki izvedel dodatna pogajanja.
Predkupna pravica ne obstaja.
VII. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je
pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
Kupec bo celotno kupnino plačal kot bo dogovorjeno
s pogodbo od izdaje računa na račun Premogovnika
Velenje, št. SI56 0242 6001 8871 981. Po plačilu celotne
kupnine in po poravnanih stroških, se bo kupcu nepremičnina (brez hipotek in brez najemnikov) izročila v last
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni
nepremičnini.
VIII. Drugi pogoji:
– Predmet prodaje Kompleks Hotel Oleander Strunjan je naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo,
če je podana za celoten kompleks. Kupec se obveže,
da bo ob nakupu nepremičnine prevzel tudi vseh 7 za-
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poslenih in jim zagotavljal enake pravice vsaj eno leto
od podpisa pogodbe v skladu z Zakonom o delovnih
razmerjih Republike Slovenije.
– Prodajalec lahko odstopi od postopka izbire najugodnejšega ponudnika in/ali odstopi od pogajanj s ponudniki v vsakem trenutku brez stroškov in posledic. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom,
ki ponudi najvišjo ceno, ali kateremkoli ponudnikom, je
izključena.
– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo v čim krajšem
možnem času po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec
v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina za
resnost ponudbe zapade v korist prodajalca in velja,
da je kupec odstopil od pogodbe. Predlog za ureditev
zemljiškoknjižnega stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec.
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je
150 dni od roka za oddajo ponudbe.
IX. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Premogovnika Velenje d.d., http://www.
rlv.si/si/1341. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: robert.kozar@rlv.si ali po
tel. 03/899-61-66.
X. Javno zbiranje ponudbe po tej objavi se šteje
kot vabilo k dajanju ponudb v smislu iz tretjega odstavka 22. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list
RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo).
Premogovnik Velenje d.d.
Ob-1885/15
Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78,
3320 Velenje, kot lastnik nepremičnin objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
kompleks Hotel Barbara Fiesa, Fiesa 68, 6330 Piran
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78,
3320 Velenje.
II. Opis predmeta prodaje (v nadaljevanju Hotel
Barbara Fiesa):
1. Hotel Barbara Fiesa, ki sestoji iz hotelskega
kompleksa (nepremičnine in oprema) in pripadajočega zemljišča, ki oba ležita ob obali na ID zemljišču:
2631-177/0-0 v skupni površini 3.736 m2; neto tlorisna površina: hotel / nastanitveni del: 1498,21 m2, hotel / gostinski del (restavracija, vrt, kuhinja, recepcija): 489,80 m2, bistro na plaži 184,88 m2, kongresna
dvorana 175,15 m2, wellness z bazenom z ogrevano
morsko vodo 548,34 m2; izhodiščna cena (orientacijska
vrednost) znaša 3.400.000,00 EUR. Davek od prodaje
(DDV ali davek na promet nepremičnin) se obračuna
v skladu z zakonodajo RS. Davek od prodaje (DDV ali
davek na promet nepremičnin) in drugi stroški prenosa
lastništva na predmetu prodaje bremenijo kupca.
2. Hotel Barbara Fiesa se prodaja brez bremen (tj.
brez hipotek) in brez najemnikov. Skupaj s prevzemom
lastništva Hotela Barbara Fiesa kupec prevzema tudi
vseh 12 delavcev družbe GOST d.o.o. Velenje, ki so
vključeni v izvajanje hotelske in gostinske dejavnosti
v Hotelu Barbara Fiesa, ter zaloge blaga, namenjene
izvajanju hotelske in gostinske dejavnosti v Hotelu Barbara Fiesa (po stanju na dan pridobitve ponudnikovega
lastništva na Hotelu Barbara Fiesa).
III. Način in rok plačila varščine za resnost ponudbe: pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih ponudb je plačana varščina za resnost ponudbe, ki znaša

100.000 EUR in se najkasneje do oddaje zavezujoče
ponudbe plača na TRR, št. SI56 0242 6001 8871 981,
odprt pri Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2,
1520 Ljubljana, z obveznim sklicem na 92231217. Potrdilo o plačani varščini je obvezna sestavina ponudbe.
Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno.
IV. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične in pravne osebe, ki morajo izkazati sposobnost
nadaljevanja hotelirstva, podobne turistične dejavnosti
oziroma dejavnosti v hotelu Barbara Fiesa, ki omogoča
razvoj kompleksa, ter prevzem 12 delavcev podjetja
GOST d.o.o. Velenje (priloga v razpisni dokumentaciji).
b) Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti in
brez drugih obveznosti prodajalca vrnjena v naslednjih
rokih:
– za neizbrane ponudnike, ki se ne bodo uvrstili
v naslednje kroge izbora: v roku 14 dni od sprejema
odločitve prodajalca, da s posameznim ponudnikom ne
bo nadaljeval pogajanj za sklenitev pogodbe o prodaji;
– za neizbrane ponudnike, ki se bodo uvrstili
v končni krog izbora: v roku 14 dni po končanem izboru
najugodnejšega ponudnika;
– v vsakem primeru je skrajni rok za vračilo varščine 14 dni po zaustavitvi postopka.
c) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Navedbo, da je ponudba zavezujoča.
– Ime in priimek oziroma firmo, ter naslov stalnega
prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke o zastopnikih ponudnika, ki je pravna oseba.
– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe.
– Izjavo ponudnika, da sprejema obveznosti prevzema vseh 12 delavcev družbe GOST d.o.o. Velenje, ki
so vključeni v izvajanje hotelske in gostinske dejavnosti
v Hotelu Barbara Fiesa.
– Višino ponujene cene brez dajatev (brez DDV ali
davka na promet nepremičnin), ki obsega: kupnino za
celotni Hotel Barbara Fiesa s pripadajočo opremo ter
prevzem 12 delavcev. Ponujena cena ne obsega zalog
blaga, namenjene izvajanju hotelske in gostinske dejavnosti v Hotelu Barbara Fiesa, o kateri bosta ponudnik in
lastnik zalog sklenila ločeno pogodbo, v kateri se bosta
tudi dogovorila o metodologiji določitve cene za zaloge.
– Rok plačila, ki ne sme biti daljši od (dogovor z izbranim kupcem) dni od podpisa pogodbe o prodaji.
– Davčno številko, matično številko (za pravne
osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba,
oziroma drugo primerljivo identifikacijsko številko za
ponudnika, ki je tuja fizična ali pravna oseba, in kontaktne podatke ponudnika (e-naslov, telefonsko številko,
številko faksa).
– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo
osebne izkaznice ali potnega lista.
2. Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji
morajo ponudbi priložiti izjavo, da so osebe, vpisane
v sodno-poslovnem registru, ki ga vodi Agencija za
javnopravne evidence in storitve, zakoniti zastopniki
ponudnika oziroma osebe, pooblaščene za zastopanje
ponudnika. Pravne osebe s sedežem izven Republike
Slovenije morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali
drugega ustreznega) registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni od dneva predložitve ponudbe.
3. Tuje pravne ali fizične osebe morajo ponudbi priložiti dokazila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko
pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji, kot jih za tujce določa zakon ali mednarodna pogodba.
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4. Kolikor v postopku fizična ali pravna oseba sodeluje po pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
5. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo celotne številke računa za primer vračila
varščine.
6. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina
razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.
7. Ostale listine, ki jih je potrebno priložiti ponudbi,
so določene v razpisni dokumentaciji.
V. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela
najkasneje do 15. 5. 2015 do 12. ure na naslov: Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
– kadrovsko splošno področje-ekspedit, s pripisom »Ne
odpiraj – Ponudba javno zbiranje ponudb – Prodaja
kompleksa Hotel Barbara Fiesa«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec
ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo
v roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudniki bodo o izidu 1. kroga izbora ponudnikov
pisno obveščeni v roku 14 dni od določenega datuma
za oddajo ponudb. O izidu morebitnih nadaljnjih krogov
izbora najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki, ki
bodo vključeni v nadaljnje kroge izbora, obveščeni pisno
ali po elektronski pošti.
VI. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena oziroma najugodnejša ponudba, najugodnejši
plačilni pogoji za prodajalca, nadaljevanja hotelirstva,
podobne turistične dejavnosti oziroma dejavnosti v Hotelu Barbara Fiesa, ki omogoča razvoj kompleksa, ter
prevzem 12 delavcev podjetja GOST d.o.o. Velenje.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo primerljive in/ali konkurenčne pogoje, bo naročnik
z najugodnejšimi ponudniki izvedel dodatna pogajanja.
Predkupna pravica ne obstaja.
VII. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je
pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
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Kupec bo celotno kupnino plačal kot bo dogovorjeno
s pogodbo od izdaje računa na račun Premogovnika
Velenje, št. SI56 0242 6001 8871 981. Po plačilu celotne
kupnine in po poravnanih stroških, se bo kupcu nepremičnina (brez hipotek in brez najemnikov) izročila v last
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni
nepremičnini.
VIII. Drugi pogoji:
– Predmet prodaje Kompleks Hotel Barbara Fiesa
je naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če je
podana za celoten kompleks. Kupec se obveže, da bo
ob nakupu nepremičnine prevzel tudi vseh 12 zaposlenih in jim zagotavljal enake pravice vsaj eno leto od podpisa pogodbe v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih
Republike Slovenije.
– Prodajalec lahko odstopi od postopka izbire najugodnejšega ponudnika in/ali odstopi od pogajanj s ponudniki v vsakem trenutku brez stroškov in posledic. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom,
ki ponudi najvišjo ceno, ali kateremkoli ponudnikom, je
izključena.
– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo v čim krajšem
možnem času po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec
v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina za
resnost ponudbe zapade v korist prodajalca in velja,
da je kupec odstopil od pogodbe. Predlog za ureditev
zemljiškoknjižnega stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec.
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je
150 dni od roka za oddajo ponudbe.
IX. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Premogovnika Velenje d.d., http://www.
rlv.si/si/1352. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: robert.kozar@rlv.si ali po
tel. 03/899-61-66.
X. Javno zbiranje ponudbe po tej objavi se šteje
kot vabilo k dajanju ponudb v smislu iz tretjega odstavka 22. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list
RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo).
Premogovnik Velenje d.d.
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Evidence sindikatov

Št. 101-1/2015

Ob-1597/15

Upravna enota Sevnica sprejme v hrambo Pravila
Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Lekarne Sevnica, sedež sindikata je: Trg svobode 14,
8290 Sevnica.
Pravila so bila sprejeta v hrambo dne 5. 3. 2015 in
so vpisana v evidenco pod zaporedno številko 1/2015.
Št. 101-11/2015-5

Ob-1732/15

Pravila Sindikata SI-JUS Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada RS hrani
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Bežigrad in so bila
18. 3. 2015, z odločbo številka 101-11/2015-2 vpisana
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Ljub
ljana Izpostavi Bežigrad s podatki: zaporedna številka vpisa v evidenco: 2/2015, ime in kratica sindikata:
SI-JUS Javnega jamstvenega, preživninskega in
invalidskega sklada RS, skrajšano SIJUS JJPISRS,
sedež sindikata: Dunajska 21, 1000 Ljubljana.
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Objave po Zakonu o medijih

Ob-1904/15
Ime medija: VEČER, NAŠ DOM, vecer.si, SCIENCE ILLUSTRATED, HISTORY ILLUSTRATED in
ENIGMA.
Izdajatelj: ČZP VEČER, d.d., Ulica slovenske osamosvojitve 2, Maribor.
Izvršni direktorji: Miha Klančar, Aleksander Bratina
in Marko Tišma.
Upravni odbor: Sašo Todorović, Miha Klančar, Uroš
Hakl, Aleksander Bratina in Aleš Dragar.
Lastniki z najmanj 5 % deležem v kapitalu:
– DELO PRODAJA, d.d., Dunajska cesta 5, Ljub
ljana (6,9392 %),
– DOBER VEČER d.o.o., Ulica Štefana Kovača 10,
Murska Sobota (79,2376 %)
– SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d., Mala
ulica 5, Ljubljana (9,9998 %).
Ob-1929/15
Ime medija: Mladina, Mladina.si, Monitor, MonitorPro, Global, Zakladnica zdravja.
Firma in sedež izdajatelja: Mladina časopisno podjetje d.d., Dunajska cesta 51, Ljubljana.
Odgovorna oseba izdajatelja: Denis Tavčar, predsednica uprave.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Boris Peric,
Branimir Štrukelj, Borut Rismal, Robert Botteri, Marcel
Štefančič, Roberto Tabaj.
Podatki o osebah, ki imajo najmanj petodstotni lastniški ali upravljalski delež oziroma delež glasovalnih
pravic v premoženju izdajatelja: Distriest d.o.o. Sežana,
Partizanska 75/a, Sežana, Transmedia S.P.A., Piazza
DellaVittoria 41, Gorizia – Gorica.
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Objave sodišč

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
N 47/2012

Os-1800/15

Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: kupoprodajne pogodbe z dne 21. 12. 1976, sklenjene med SGP Projekt
Kranj, kot prodajalcem in Kliničnim centrom Ljubljana,
TOZD Inštitut za pljučne bolezni in tuberkulozo Golnik,
kot kupcem, za:
– posamezni del št. 1, ID znak 2087-178-1, stanovanje št. 1, v 2. etaži, s kletjo v 1. etaži, Golnik 67,
Golnik, v izmeri 71,55 m2,
– posamezni del št. 17, ID znak 2087-178-17, stanovanje št. 17, v 5. etaži, s kletjo v 1. etaži, Golnik 67,
Golnik, v izmeri 28,96 m2,
– posamezni del št. 18, ID znak 2087-178-18, stanovanje št. 18, v 5. etaži, s kletjo v 1. etaži, Golnik 67,
Golnik, v izmeri 60,65 m2,
– posamezni del št. 22, ID znak 2087-178-22, stanovanje št. 22, v 6. etaži, s kletjo v 1. etaži, Golnik 67,
Golnik, v izmeri 28,96 m2,
– posamezni del št. 23, ID znak 2087-178-23, stanovanje št. 23, v 6. etaži, s kletjo v 1. etaži, Golnik 67,
Golnik, v izmeri 62,50 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Republike Slovenije, matična številka 5854814, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 27. 3. 2015
N 589/2011

Os-1818/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici
Mojci Hribar v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Alenka Miškec, Celovška cesta 93a, Ljubljana in ostali etažni
lastniki stavbe na naslovu Puhova 5–7, Ljubljana, ki jih
zastopa upravnik Metalka stanovanjske storitve d.o.o.,
Dunajska cesta 101, Ljubljana, njega pa Rok Koren,
odvetnik v Ljubljani, zoper nasprotnega udeleženca:
Giposs gradbena podjetja Ljubljana d.o.o., Stegne 27,
Ljubljana, ob udeležbi: 1. UniCredit Banka Slovenija
d.d., Šmartinska c. 140, Ljubljana, 2. Nova Ljubljanska
banka d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa
Boris Bavdek, odvetnik v Ljubljani, 3. Jolanda Ogrin,
Škocjanska pot 18, Koper in 4. Marija Čuk Lekše, Puhova ulica 5, Ljubljana, 5. Ana Boršič, Puhova ulica 7,
Ljubljana in 6. Franjo Boršič, Puhova ulica 7, Ljubljana,
ki ju oba zastopa Bojan Drobež, odvetnik v Ljubljani,
zaradi vzpostavitve etažne lastnine na stavbi na naslovu Puhova ulica 5–7 v Ljubljani, izdalo sklep o začetku
vzpostavitve listine z naslednjimi podatki:

– identifikacijski znak nepremičnine in podatki
o vsebini listine: kupoprodajna pogodba o prodaji stanovanja z dne 15. 7. 1992, št. 2907/92. Predmet pogodbe:
stanovanje št. 9, v izmeri 43,15 m2, v večstanovanjski
stavbi na naslovu Puhova ulica 5, Ljubljana. Identifikacijski znak nepremičnine, s katerim je vpisana v kataster
stavb: 1736-3369-9,
– oseba, ki jo je izstavila: Mesto Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana,
– oseba, v korist katere je izstavljena: Nikolić Milka,
Puhova ulica 5, Ljubljana,
– podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice: Nikolić Milka, Puhova ulica 5,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej
navedeni nepremičnini, zlasti:
1. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za
dovolitev vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini
v njeno korist,
2. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe druge stvarne pravice na nepremičnini
v njeno korist proti osebi, v korist katere je bila izstavljena listina, katere vzpostavitev se v postopku zahteva, in
da ima zato v posesti izvirnik te listine,
3. zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine,
4. oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine navedena kot oseba, ki je listino izstavila,
da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski sodišča pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja. Osebe iz točke 1. ali 2. morajo
zahtevati vknjižbo lastninske oziroma druge stvarne pravice v svojo korist, in mu priložiti listine, ki so podlaga za
to vknjižbo. Oseba iz točke 2. mora priložiti tudi izvirnik
oziroma vsaj overjen prepis izvirnika, katere vzpostavitev se v postopku zahteva.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2015
II N 170/2011

Os-1872/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Zdenka Štrukelj Jerala, Podreča
107, 4211 Mavčiče, 2. Marija Pipan, Na jami 12, Ljub
ljana, 3. Nataša Cirila Bonča, Glinškova ploščad 22,
Ljubljana, 4. Marija Ramšak, Zapotok 40g, 1292 Ig,
5. Perica Čiča, Podutiška cesta 46, Ljubljana, 6. Maja
Oblak, Kunaverjeva ulica 2, Ljubljana, 7. Branko Franc
Oblak, Rožna dolina cesta V/28, Ljubljana, 8. SOL Intercontinental proizvodnja in trgovina d.o.o., Bežigrad
15, Ljubljana, ki jih zastopa Poslovno in finančno svetovanje, Zdravko Fajmut s.p., Dobja vas 122, Ravne na
Koroškem, zoper nasprotna udeleženca: 1. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška družbe Kozinc in partnerji o.p., d.o.o., 2. Giposs
gradbeno podjetje d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, ob
udeležbi: 1. T-2 d.o.o., Verovškova ulica 64a, Ljubljana,
ki ga zastopata predsednik poslovodstva Sašo Todoro-
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vić in prokurist Jurij Krč, 2. Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, Ljubljana in 3. Borut
Okorn, Kajuhova ulica 29, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec d.o.o. iz Ljub
ljane, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, dne 25. 3. 2015, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 35/87-G z dne 19. 1. 1987,
sklenjene med prodajalcem DO Giposs Inženiring, TOZD
Inženiring in kupcem Marjanom Okornom, in sicer za
nepremičnino – garažni boks št. 20 v objektu »F«, v izmeri 13,30 m2, višine 3,60 m2, kot sestavni del garažnega objekta v 1. etaži, v skupni površini 25,0 m2, ident.
št. 1740-1390-11, v stavbi na naslovu Vodnikova cesta 2,
ki je povezana z zemljiškimi parcelami številka 1047/6,
1027/2 in 1029/2, vse k.o. Spodnja Šiška (1740),
– prodajne pogodbe št. 36/87-G z dne 21. 1. 1987,
sklenjene med prodajalcem DO Giposs Inženiring,
TOZD Inženiring in kupovalko Adriano Okorn, in sicer
za nepremičnino – garažni boks št. 21, v objektu »F«,
v izmeri 13,35 m2, višine 3,60 m2, kot sestavni del garažnega objekta v 1. etaži, v skupni površini 25,0 m2,
ident. št. 1740-1390-11, v stavbi na naslovu Vodnikova
cesta 2, ki je povezana z zemljiškimi parcelami številka 1047/6, 1027/2 in 1029/2, vse k.o. Spodnja Šiška
(1740).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na
oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženca postopka, Boruta Okorna.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2015
N 336/2009

Os-1703/15

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici
Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi vzpostavljanja
etažne lastnine na stavbi z naslovom Maribor, Gorkega
ulica 51, na predlog priglasitelja Boštjana Gabrijana za
vpis lastninske pravice na posameznem delu stavbe
št. 659-1392-4 in za vzpostavitev pravnega naslova,
12. 3. 2015 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova: prodajne pogodbe z dne
26. 1. 2006, sklenjene med prodajalko Tamaro Lubi,
rojeno 29. 9. 1976, stanujočo v Mariboru, Rožnodolska
ulica 5 in kupcem Vinagom d.d., Trg svobode 3, Maribor, ki sta ga zastopala Irena Draš in Bogdan Pečuh,
s katero je prodajalka kupcu prodala stanovanje št. 4,
v izmeri 77,76 m2, v pritličju večstanovanjskega objekta
Gorkega 51 v Mariboru, stoječega na parceli št. 1209,
k.o. Tabor in na prodanem dovolila vknjižbo lastninske
pravice v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasitelja.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 3. 2015
N 322/2009

Os-1767/15

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici
Mojci Kac, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne
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lastnine na stavbi z naslovom Maribor, Knafelčeva
ulica 24 in 24a, na predlog predlagatelja Boška Varnice, Knafelčeva ulica 24, Maribor, 20. 3. 2015 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnih
naslovov:
– prodajne pogodbe št. 3216-521-13-2/4-RJ z dne
22. 2. 1982, sklenjene med prodajalcem GP Stavbar
Maribor, z n.sol.o. Maribor, TOZD Visoke gradnje Maribor, z n.sol.o. Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal v.d. direktor Miroslav Brkić in kupcema Matjažem
Žižkom, rojenim 10. 8. 1955 in Dušico Žižek, rojeno 1. 4.
1956, stanujočima Groharjeva 5, Maribor, za stanovanje
št. 5, v 2. nadstropju, 5. stopnišču, v izmeri 68,15 m² in
kletno shrambo, v izmeri 4,30 m², v objektu „A“ Nova vas
I, Knafelčeva ulica 24, Maribor, na parcelah št. 1621/1,
1615/2 in 1616/3, k.o. Spodnje Radvanje;
– kupoprodajne pogodbe z dne 24. 1. 1986, sklenjene med prodajalcema Matjažem Žižkom in Dušico Žižek,
stanujočih Knafelčeva ulica 24, Maribor in kupko Gizelo
Pristovnik, stanujočo Engelsova 66, Maribor, zastopano
po Miroslavu Bukviču, za dvoinpolsobno stanovanje št. 5
v Knafelčevi ulica 24, Maribor, v II. nadstropju, v izmeri
68,15 m² in kletno shrambo, v izmeri 4,30 m²;
– kupoprodajne pogodbe z dne 5. 10. 2007, sklenjene med prodajalcema Janjo Majcen, stanujočo Knafelčeva ulica 24, Maribor in Bojanom Majcnom, stanujočim Kardeljeva cesta 72, Maribor in kupko Kristinko
Vuković, stanujočo Ljubljanska cesta 16, Rače, za dvoinpolsobno stanovanje št. 5 s pripadajočo kletno shrambo, v izmeri 72,45 m², v II. nadstropju večstanovanjske
hiše, št. stavbe 0678 01186 005, Knafelčeva ulica 24, na
parceli št. 1621/1, k.o. Spodnje Radvanje;
– zemljiškoknjižnega dovolila z dne 19. 10. 2007
Janje Majcen in Bojana Majcna, obeh stanujočih Knafelčeva ulica 24, Maribor, izdanega v korist Kristinke
Vuković, stanujoče Ljubljanska cesta 16, Rače, za vpis
lastninske pravice na nepremičnini – dvoinpolsobnem
stanovanju št. 5 s pripadajočo kletno shrambo, v izmeri 72,45 m², v II. nadstropju večstanovanjske hiše, št.
stavbe 0678 01186 005, Knafelčeva ulica 24, na parceli
št. 1621/1, k.o. Spodnje Radvanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Boška Varnice.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 3. 2015
N 16/2011

Os-1758/15

Okrajno sodišče v Radovljici oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dveh notarsko overjenih izjav: Alenke Šuštar, Mikuževa ulica 12,
Ljubljana in Tadeje Muck, Cankarjeva c. 11, Ljubljana, ki
nadomeščata izgubljeno kupoprodajno pogodbo, sklenjeno med Planum investicijski razvojni center TOZD
Inženiring Radovljica, kot prodajalcem, in Dekorativno
tovarno dekorativnih tkanin p.o. Ljubljana, kot kupcem,
in pogodbo o kupoprodaji počitniških stanovanj z dne
14. 12. 1989 in aneksom k tej pogodbi z dne 12. 2. 1993,
oboje sklenjeno med Dekorativno tovarno dekorativnih
tkanin p.o. Ljubljana kot prodajalcem in Julonom p.o.
Ljubljana kot kupcem, ki je oboje sicer samo v kopiji in
v katerih gornjih listinah je to predmetni del stavbe s sedanjo št. dela stavbe 2200-584-12 označen s podatki,
stanovanje v Bohinjski Bistrici, Letoviška ul. 8, št. C 17,
1. nadstropje, v izmeri 25,63 m2.
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Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Antona Pogorelca, Oražnova ul. 10, Ljubljana.
Sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da
v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 8. 4. 2015

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
I 72/2012

Os-1506/15

Okrajno sodišče v Kočevju je v izvršilni zadevi
upnika Javni jamstveni in preživninski sklad Republike
Slovenije, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, zoper dolžnika Borisa Virant, Kržeti 8, Sodražica, zaradi izterjave
2.783,03 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Borisu Virantu, Kržeti 8, Sodražica, se na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Lado
Orel, Ljubljanska cesta 2, Ribnica.
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 dolžniku
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 9. 2. 2015
VL 17579/2015

Os-1729/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Vlado Pulko, proti dolžniku Žigi Schmidt,
Kočevarjeva ulica 9, Celje, ki ga zastopa zak. zast. odv.
Lokan Ivančič Lea, Trg celjskih knezov 6, Celje, zaradi
izterjave 1.090,90 EUR, sklenilo:
dolžniku Žigi Schmidt, Kočevarjeva ulica 9, Celje se
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Lokan Ivančič Lea, Trg celjskih knezov 6, Celje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 3. 2015
VL 177027/2013

Os-1751/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Mitja Brolih, Trg
republike 2, Ljubljana, proti dolžniku Miroslavu Akrapović, Štefanova ulica 9, Ljubljana, ki ga zastopa Predan
Tadeja – odvetnica, Slomškova ulica 4, Ljubljana, zaradi
izterjave 5.270,76 EUR, sklenilo:

dolžniku
Miroslavu
Akrapović,
Štefanova
ulica 9, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Predan Tadeja, Slomškova ulica 4, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 3. 2015
VL 157793/2014

Os-1754/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Vlado Pulko, proti dolžniku Idrizu Beriša,
Božičeva ulica 6, Miklavž na Dravskem polju, ki ga zastopa odvetnik Dušan Stojanović, Prešernova ulica 2,
Maribor, zaradi izterjave 630,92 EUR, sklenilo:
dolžniku Idrizu Beriša, Božičeva ulica 6, Miklavž
na Dravskem polju, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Stojanović Dušan, Prešernova ul. 2, Maribor.
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 20. 3. 2015
VL 122657/2014

Os-1768/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Socialno varstveni zavod Hrastovec, Hrastovec v Slovenskih
goricah 22, Lenart v Slovenskih goricah, ki ga zastopa
zak. zast. Josip Lukač, Ob gozdu 21, Lenart v Slovenskih goricah, proti dolžniku Igorju Gajič, Zagrebška
cesta 72, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Dajčman
Andreja odvetnica, Barvarska ulica 7, Maribor, zaradi
izterjave 3.795,93 EUR, sklenilo:
dolžniku Igorju Gajič, Zagrebška cesta 72, Maribor,
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju ZIZ postavi začasna
zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Dajčman Andreja
– odvetnica, Barvarska ulica 7, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2015
VL 1713/2014

Os-1769/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche
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Leasing SLO d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki
ga zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj
o.p. d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku Roku
Mauko, Zabukovica 90, Maribor, ki ga zastopa zak. zast.
Berden Drago – odvetnik, Partizanska cesta 20, Maribor,
zaradi izterjave 13.669,65 EUR, sklenilo:
dolžniku Roku Mauko, Zabukovica 90, Maribor, se
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Berden Drago
– odvetnik, Partizanska cesta 20, Maribor.
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 25. 3. 2015
N 1/2015

Os-1454/15

Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni sodnici Klaudiji Zadravec Ščančar, v nepravdni zadevi predlagajoče stranke Andreje Stojiljković, Gorica 77, Puconci,
ki jo zastopa odvetnica Simona Horvat iz Murske Sobote, zoper nasprotnega udeleženca Gorana Stojiljković,
sedaj neznanega bivališča, zaradi razdružitve skupnega
premičnega premoženja, s sklepom z dne 24. 2. 2015
nasprotnemu udeležencu Goranu Stojiljković, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki se uporablja na podlagi 37. člena Zakona o nepravdnem postopku postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Oskarja Šooš, Slovenska ulica 42/I,
Murska Sobota, saj je nasprotni udeleženec neznanega
bivališča in nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je
postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, in sicer od dneva postavitve in vse do takrat, dokler
nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 24. 2. 2015
VL 134016/2013

Os-1467/15

Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi
VL 134016/2013 upnika Terca d.o.o., Šentrupert 124,
8232 Šentrupert, zoper dolžnika Godnjavec Igorja, Letoviška ulica 7, 4264 Bohinjska Bistrica, zaradi izterjave
80,37 EUR s pripadki, na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju dolžniku
postavilo začasnega zastopnika, in sicer Odvetniško pisarno Štamcar d.o.o., Novi trg 11, Novo mesto.
Začasni zastopnik bo zastopal interese dolžnika
v izvršilni zadevi vse dotlej, dokler se ne ugotovi njegov
naslov oziroma dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec
ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 24. 2. 2015
IV P 26/2015

Os-1736/15

Okrožno sodišče v Novem mestu je v pravdni zadevi opr. št. IV P 26/2015 tožeče stranke Renate Novčić,
Kandijska cesta 39, Novo mesto, zoper toženo stranko
Bedri Kafexholli, Bellanice, Kosovo, dejansko neznanega
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prebivališča, zaradi rezerve zakonske zveze, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku toženi stranki Bedriju Kafexholliju zaradi neznanega prebivališča postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Marka Štamcarja, Novi trg 11, Novo mesto.
Začasni zastopnik bo zastopal interese tožene
stranke v pravdni zadevi vse dotlej, dokler se ne ugotovi njeno prebivališče oziroma dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 23. 3. 2015
N 7/2002

Os-1661/15

Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni sodnici Ireni Šik Zabukovec v nepravdni zadevi predlagateljev:
1. pok. Irma Delise, Kajuhova 18, Izola (dedič: Ferdinando Possega, Ulica Zvonimira Miloša 26, Izola),
2. Romana Bacar, Via Levitz 10, Trst, 3. Marija Zubin,
Via F. Severo 115, Italija, 4. pok. Jolanda Ruzzier, Via
Basse Lingotto 5, Borgo S. Pietro, Torino, Italija (dediči: Vinicio Ruzzier, Via V Castelletto 13, Torino, Italija,
Ruzzier Fiorentino, Via Cottolengo 107, Torino, Italija
in Flora Ruzzier, Via Carnia 1, Torino, Italija), ki jih vse
zastopa Bojan Starčič, odvetnik v Portorožu, zoper nasprotne udeležence: 1. Darko Sergo, Jagodje 66, Izola,
ki ga zastopa Ervin Dokič, odvetnik v Piranu, 2. Občina
Izola, ki jo zastopa Odvetniška družba Monika Mavsar
o.p., d.o.o. ter 3. Maria Posega, neznanega naslova
(nazadnje Koštrlag, Izola), zaradi razdružitve skupnega
premoženja (pcto. 2.086,49 EUR), ob uporabi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku – ZNP, s sklepom
opr. št. N 7/2002 z dne 12. 11. 2014 postavilo tretji nasprotni udeleženki Marii Posega začasno zastopnico
odvetnico Vukico Jovanovič Krevatin iz Portoroža.
Začasna zastopnica bo zastopala tretjo nasprotno
udeleženko Mario Posega v postopku vse do takrat, dokler tretja nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 12. 3. 2015
N 11/2015

Os-1817/15

Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni sodnici
Tatjani Lipušček v nepravdni zadevi predlagatelja Emila
Šturm, Cirila Kosmača 23, Tolmin, ki ga zastopa Odvetniška družba Mag. Kerčmar o.p., d.o.o. iz Nove Gorice,
zoper nasprotnega udeleženca Jožefa Šturm, Vrsno 32,
Kobarid, sedaj neznanega prebivališča, zaradi delitve
solastnih nepremičnin, nasprotnemu udeležencu Jožefu Šturmu, z zadnjim znanim prebivališčem na naslovu
Vrsno 32, za začasnega zastopnika postavilo Silvestra
Polanca, odvetnika v Novi Gorici, Vipavska cesta 58,
Rožna Dolina.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega udeleženca v tej nepravdni zadevi vse do takrat, dokler
nasprotni udeleženec sam ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 30. 3. 2015
P 50/2013

Os-1695/15

Okrajno sodišče v Trebnjem je s sklepom, opr. št.
P 50/2013 z dne 23. 2. 2015, prvotoženi stranki Fran-
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cu Kukovcu, zadnje znano prebivališče Peščeni Vrh
35, Cerkvenjak, sedaj neznanega bivališča, postavilo
začasnega zastopnika odvetnika Alojza Bandlja, Gubčeva cesta 9, Trebnje. Začasni zastopnik je bil postavljen na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, ki določa, da sodišče
postavi začasnega zastopnika, če je prebivališče tožene stranke neznano, pa tožena stranka nima pooblaščenca. Začasni zastopnik bo prvotoženo stranko
zastopal v postopku vse do takrat, dokler stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 23. 2. 2015

Oklici dedičem
D 136/2014

Os-1861/15

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski
postopek po dne 27. 8. 1922 umrlem Matevžu Volku,
pok. Jožefa, roj. 16. 9. 1840, neznanega državljanstva,
z zadnjim stalnim prebivališčem na naslovu Črniče 113.
Ker se ne ve, ali je kaj dedičev, oziroma teh dedičev ni mogoče identificirati, sodišče poziva vse, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica v Uradnem listu Republike Slovenije, na oglasni
deski tega sodišča in na oglasni deski Krajevne skupnosti Črniče.
Sodišču naj se javijo predvsem zapustnikovi potomci oziroma dediči po njegovem edinem pokojnem sinu
Antonu Volku (umrlem že pred zapustnikom), in sicer:
1.1. potomci oziroma dediči pravnukinje Elvire Barber, roj. Volk, roj. 8. 4. 1928, umrle 23. 9. 2003, nazadnje
stanujoče na območju Chicaga, Elmhurst (Illinois), ZDA
(Elvira je bila hčerka pok. zapustnikovega vnuka Antona
Volka ml.);
1.2. pravnukinja Lilijana Volk, roj. septembra 1929,
nazadnje stanujoča na območju Chicaga, Elmhurst
(Illinois), ZDA ali njeni potomci oziroma dediči, če ni več
živa (Lilijana je (bila) hčerka pok. zapustnikovega vnuka
Antona Volka ml.);
1.3. ostali dediči po Antonu Volku ml., zlasti dediči
po njegovi zelo verjetno že pokojni vdovi Viktoriji Volk,
roj. Ukmar, roj. okrog leta 1900, sicer materi zgoraj navedenih Elvire in Lilijane, nazadnje stanujoče na območju Chicaga, Elmhurst (Illinois), ZDA;
2. dediči po pokojnem zapustnikovem vnuku Mariu
Volku, ki je brez potomcev umrl v Argentini;
3. dediči po pokojnem zapustnikovem vnuku Jožefu
Volku, ki je brez potomcev umrl v Argentini;
4.1. pravnukinja Elena Aguzzi, neznanega prebivališča ali njeni potomci oziroma dediči, če ni več živa
(Elena je (bila) hčerka pok. zapustnikove vnukinje,
najkasneje pred letom 2004 umrle Ivanke Aguzzi, rojene 1916);
4.2. pravnuk Sandrino Aguzzi, neznanega prebivališča ali njegovi potomci oziroma dediči, če ni več
živ (Sandrino je (bil) sin pok. zapustnikove vnukinje,
najkasneje pred letom 2004 umrle Ivanke Aguzzi, rojene 1916).
Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.

Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 2. 4. 2015
D 844/2014

Os-1532/15

Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski
postopek po pok. Urošu Gostenčniku, sinu Jožefa, zaposlenemu, rojenemu 24. 9. 1975, državljanu Republike
Slovenije, razvezanemu, umrlemu 14. 11. 2014, nazadnje stanujočemu Lopata 20d, Celje.
Zapustnik po podatkih sodišča ni napisal oporoke,
zato je nastopilo zakonito dedovanje. Dediči prvega in
drugega dednega reda so se dedovanju po zapustniku
odpovedali, sodišču pa ni znano, ali obstojijo druge osebe, ki imajo pravni naslov za dedovanje.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem
listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 23. 2. 2015
D 252/2014

Os-1573/15

Pri Okrajnem sodišču v Domžalah pod opr. št.
D 252/2014 teče zapuščinski postopek po pokojni Elizabeti Kelher, rojena 4. 9. 1938, državljanka Republike
Slovenije, umrla 16. 6. 2014–21. 6. 2014, nazadnje stanujoča Župančičeva ulica 9, Domžale.
Pozivajo se dediči po pokojni Elizabeti Kelher, da se
priglasijo pri tukajšnjem sodišču kot dediči v roku 1 leta
od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka, bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo, na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 3. 2015
D 175/2014

Os-1577/15

Pri Okrajnem sodišču v Idriji teče zapuščinski postopek po pokojni Mariji Leban, rojeni 10. 4. 1898, umrli
3. 2. 1978, nazadnje stanujoči Via Formica 44, Gorizia,
Italija.
Zapuščina po pok. Mariji Leban obsega parcelo
št. 881/0, 877/2 in 1020/1, k.o. Dole.
Po do sedaj zbranih podatkih zapustnica ni zapustila nikogar, ki pride v poštev kot zakoniti dedič.
Sodišče s tem oklicem poziva, da se v roku enega
leta od objave tega oklica, javijo morebitni dediči in priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po preteku navedenega roka, bo sodišče zapuščinski postopek po pokojni Mariji Leban, na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo v času odločitve,
zaključilo.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 3. 3. 2015
D 393/2012

Os-1739/15

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pokojnem Kordiš Jožefu, sinu Karola, roj. 29. 11.
1925, nazadnje stanujočem na neznanem naslovu
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v Južni Ameriki, najverjetneje v Braziliji, razglašenim za
mrtvega z datumom smrti 30. 11. 1995.
Vse kaže, da je zapustnik zapustil tri otroke, vendar
pa sodišču ni znano, kdo so ti in kje stanujejo.
Glede na to se s tem oklicem poziva vse potomce
pokojnega Kordiš Jožefa, da se v roku enega leta od
objave tega oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski
tukajšnjega sodišča ter na spletni strani tukajšnjega
sodišča, zglasijo in uveljavljajo svoje pravice v tem zapuščinskem postopku. Po preteku oklicnega roka bo
sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo
zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 5. 3. 2015
D 607/2013

Os-3662/14

Jožef Purger, iz Črnega Kala, Gabrovica 17, je dne
24. 3. 1949 umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra
Podgornik Tonello, Dekani 209a, Dekani.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 10. 2014
D 577/2013

Os-3679/14

Cepak Otelo, neznanega bivališča v Italiji, razglašen za mrtvega z dnem 8. 2. 2010 in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra
Podgornik Tonello, Dekani 209a, Dekani.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 10. 2014
D 106/2014

Os-1678/15

Marija Olenik, nazadnje stanujoča v Loki 31, Črni
Kal, je dne 5. 9. 1983 umrla in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču ali skrbnici v enem letu od objave
tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Nela
Vovk, Kocjančičeva 32, Ankaran.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 3. 2015
II D 45/2014

Os-3146/14

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po pokojnem Mirku Stojiću, sinu Ljubana, rojen 15. 2. 1929, nazadnje stanujoč Kardeljeva
cesta 51, Maribor, umrl 26. 12. 2013, sodišče ne razpolaga s podatki o morebitnih zakonitih dedičih.
Sodišče zato poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona
o dedovanju.
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Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 7. 2014
D 784/2014

Os-1860/15

Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod opr. št.
D 784/2014 vodi zapuščinski postopek po pokojnem
Antonu Horvat, roj. 10. 6. 1869, umrl 17. 9. 1952, nazadnje stan. Pogrce 5, p. Cirkovce.
V zapuščino spadajo nepremičnine, ki so bile zapustniku vrnjene kot članu Agrarne skupnosti Pongrce.
S tem oklicem sodišče poziva dediče zapustnika,
da se priglasijo k dedovanju. Če se ne bodo priglasili, bo
sodišče eno leto po objavi tega oklica odločilo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 1. 4. 2015
D 383/2012

Os-1616/15

Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po dne 23. 11. 2011 umrlem Dušanu Altbauer, roj.
11. 1. 1971, drž. RS, nazadnje stan. Mariborska cesta 7,
Radlje ob Dravi.
Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, ima zapustnik brata Petra Altbauerja, drugi sorodniki in dediči
sodišču niso znani. Zapustnikova starša oče Altbauer
Janez in mati Altbauer Konstancija sta oba umrla pred
zapustnikom in poleg zapustnika zapustila še zapustnikovega brata Petra Altbauerja, ki pride v poštev kot
dedič II. dednega reda. Sodišču pa niso znani dediči
I. dednega reda.
Ker sodišču niso znani vsi dediči po zapustniku Dušanu Altbauerju, sodišče poziva vse tiste, ki menijo, da
imajo pravico do zapuščine, da se v enem letu od objave
tega oklica in oklica na sodni deski naslovnega sodišča,
priglasijo sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 2. 2015
D 679/2013

Os-1617/15

Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po dne 23. 9. 1959 umrli Neži Berglez (roj. Humar
Agnes), roj. 23. 1. 1877, v Kalu nad Kanalom, drž. RS,
nazadnje stan. Šentjanž pri Dravogradu 9, p. Šentjanž
pri Dravogradu.
Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, zapustnica nima sorodnikov I. dednega reda. Iz smrtovnice
za zapustnico je razvidno, da je zapustnica sklenila
zakonsko zvezo, vendar je zapustničin mož umrl pred
zapustnico, prav tako morebitni dediči iz smrtovnice niso
razvidni. Sodišču tudi niso znani dediči II. in III. dednega
reda.
Ker sodišču niso znani dediči po zapustnici Neži
Berglez (rojeni Humar Agnes), sodišče poziva vse tiste,
ki menijo, da imajo pravico do zapuščine, da se v enem
letu od objave tega oklica in oklica na sodni deski naslovnega sodišča, priglasijo sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo
in zadevo zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 2. 2015
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Oklici pogrešanih
N 15/2014

Os-1845/15

Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog Jožefa Turka, Slap 12, Vipava, postopek za razglasitev
pogrešanega Rafaela Turka, neznanega prebivališča,
za mrtvega.
Pogrešanec Rafael Turk je bil rojen dne 3. 12. 1906
na Slapu št. 7, očetu Antonu Turku in mami Larolini Turk,
roj. Kobal. O pogrešancu je znano le to, da je že pred
drugo svetovno vojno odšel v Argentino, kjer se je v Buenos Airesu dne 25. 1. 1936 poročil z Auroro Rodriguez
in da že na dan 1. 2. 1949 njegovo bivališče v Ameriki
svojcem v Sloveniji ni bilo več znano, vse od tedaj dalje
pa o njem ni več nobenega glasu.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju
in smrti pogrešanega Rafaela Turka, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega
oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka pogrešanca
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 1. 4. 2015
N 20/2014

Os-1675/15

Pri Okrajnem sodišču v Črnomlju je v teku nepravdni postopek za razglasitev pogrešane osebe Marije Šutej roj. Vajdetič, nazadnje stanujoča na naslovu Dolenja
Podgora 2, Stari trg ob Kolpi.
Po doslej znanih podatkih je Marija Šutej roj. Vajdetič, nazadnje bivala na naslovu Dolenja Podgora 2, Stari
trg ob Kolpi. Navedena oseba je bila rojena 29. 8. 1874
v Dolenji Podgori, materi Marjeti Vajdetič in očetu Martinu Vajdetiču. Poročena je bila dne 7. 9.1896 z osebo
Jožef Šutej, Dolenja Podgora 2, umrla naj bi 9. 12. 1924.
Pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem in
njegovem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Črnomlju v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 12. 3. 2015
N 8/2015

Os-1873/15

Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem se vodi postopek v nepravdni zadevi predlagatelja Jožeta Virant, Kriška vas 3, Višnja Gora, zaradi razglasitve pogrešanega
Petra Menarta, rojenega 18. 5. 1866, ZDA (prej Kriška
vas 17), ki ga zastopa skrbnik za posebni primer Francu
Branko Erjavec, Kriška vas 12, Višnja Gora, za mrtvega.
Peter Menart je bil rojen 18. 5. 1866 v Veliki Loki.
Kasneje je živel na naslovu Kriška vas 17. V juniju 1902
je odšel v Ameriko in od tedaj dalje o njem ni več podatkov. Je lastnik nekaterih nepremičnin v Kriški vasi.
Sodišče poziva pogrešanega, da se oglasi, kakor
tudi vse, ki karkoli vedo o življenju ali smrti pogrešanega
Petra Menarta, da to sporočijo sodišču v treh mesecih
od objave tega oklica, sicer bo sodišče po poteku tega
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 2. 4. 2015
N 18/2014

Os-1760/15

Na Okrajnem sodišču Jesenice je v teku postopek,
da se pogrešana Ivana Bancej, roj. 30. 5. 1872, naza-

dnje stanujoča Dobrava 1, Blejska Dobrava, razglasi
za mrtvo. Pogrešani osebi je bil kot skrbnik za posebni
primer postavljen Davor Majc, Blejska Dobrava 61.
V skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem postopku pozivamo pogrešano, naj se oglasi, če je še živa,
prav tako pa pozivamo vse druge, ki kaj vedo o njej in
o njenem življenju, naj se javijo Okrajnemu sodišču
na Jesenicah oziroma skrbniku pogrešane za posebni
primer. Javijo naj se v roku 3 mesecev po objavi tega
oglasa, ker bo sodišče po poteku tega roka pogrešano
osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 24. 3. 2015
N 26/2011

Os-1738/15

V nepravdni zadevi predlagateljev Ane in Marka
Fažmon, oba stanujoča Vranji Vrh 9, Sladki Vrh, ki ju
zastopa Odvetniška pisarna Verstovšek iz Celja, zaradi
postopka razglasitve Jožefe Cvajdik in Franca Cvajdika
za mrtva, je sodišče ugotovilo, da sta navedeni osebi pogrešani in ni znano ali sta še živi. Franc Cvajdik
(tudi: Zweidick) je bil rojen 13. 9. 1905, dne 4. 2. 1931
je v Šentilju v Slovenskih Goricah sklenil zakonsko zvezo z Jožefo Cvajdik (tudi: Zweidick), rojeno Deučman,
rojeno 23. 2. 1910. Cvajdik Franc je sin pokojne Marije
Cvajdik, rojene Trumer, ki je umrla 14. 6. 1935 in Cvajdik
Matije, ki je umrl 4. 8. 1962. Zadnje znano prebivališče
Jožefe in Franca Cvajdika je bilo Vranji Vrh 10, Sladki
Vrh, z ostalimi podatki sodišče ne razpolaga.
Sodišče zato poziva Jožefo Cvajdik in Franca Cvajdika, da se javita tukajšnjemu sodišču, hkrati pa poziva
vse, ki kaj vedo o njunem življenju, da to sporočijo sodišču v roku treh mesecev od objave oklica.
Po preteku treh mesecev od objave oklica, bo sodišče pogrešanca razglasilo za mrtva.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 3. 2015
N 28/2015

Os-1750/15

V nepravdni zadevi predlagatelja Antona Štok, Vrbanska 81, Maribor, ki ga zastopa Martina Geč, odvetnica v Mariboru, zaradi postopka razglasitve Ane Marije
Štok za mrtvo, je sodišče ugotovilo, da je Ana Marija
Štok pogrešana in ni znano ali je živa. Ana Marija Štok
je rojena 26. 7. 1939 v Mariboru, očetu Antonu Štoku in
materi Pavli roj. Šček, do leta 2005 je imela prijavljeno
stalno bivališče na naslovu Bože Milanovića 30, Poreč,
Hrvaška, z ostalimi podatki sodišče ne razpolaga.
Sodišče zato poziva Ano Marijo Štok, da se javi
tukajšnjemu sodišču, hkrati pa poziva vse, ki kaj vedo
o njenem življenju, da to sporočijo sodišču v roku treh
mesecev od objave oklica.
Po preteku treh mesecev od objave oklica, bo sodišče pogrešanko razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 3. 2015
N 2/2015

Os-1806/15

Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi predlagajoče stranke Jože Vovko, Velike Poljane
10, Škocjan, ki ga zastopa Majda Štrasner, odvetnica
v Novem mestu, zoper nasprotnega udeleženca Mihaela Povše, Klenovik 21, Škocjan, ki ga zastopa skrbnik
za posebni primer Center za socialno delo Novo mesto,
Resslova ulica 7b, Novo mesto, zaradi razglasitve pogrešanega Mihaela Povšeta za mrtvega, izdaja oklic:
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Poziva se Mihael Povše, nazadnje stanujoč Klenovik 21, Škocjan, da se priglasi pri tukajšnjem sodišču ali
pri skrbniku za poseben primer, Center za socialno delo
Novo mesto, Resslova ulica 7b, Novo mesto, v roku treh
mesecev od dneva objave tega oklica.
Po preteku treh mesecev bo opravilo sodišče
obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 20. 3. 2015
N 3/2015

Os-1807/15

Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi predlagajoče stranke Jožeta Vovko, Velike Poljane
10, Škocjan, ki ga zastopa Majda Štrasner, odvetnica
v Novem mestu, zoper nasprotno udeleženko Gertraud Kuschar, Velike Poljane 22, Škocjan, ki jo zastopa
skrbnik za posebni primer Center za socialno delo Novo
mesto, Resslova ulica 7b, Novo mesto, zaradi razglasitve pogrešane Gertraud Kuschar za mrtvo, izdaja oklic:
Poziva se Gertraud Kuschar, nazadnje stanujoča
Velike Poljane 22, Škocjan, da se priglasi pri tukajšnjem
sodišču ali pri skrbniku za poseben primer, Center za socialno delo Novo mesto, Resslova ulica 7b, Novo mesto,
v roku treh mesecev od dneva objave tega oklica.
Po preteku treh mesecev bo opravilo sodišče
obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 20. 3. 2015
N 4/2015

Os-1808/15

Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi predlagajoče stranke Jožeta Vovko, Velike Poljane
10, Škocjan, ki ga zastopa Majda Štrasner, odvetnica
v Novem mestu, zoper nasprotno udeleženko Martino Udovč, Velike Poljane 13, Škocjan, ki jo zastopa
skrbnik za posebni primer Center za socialno delo
Novo mesto, Resslova ulica 7b, Novo mesto, zaradi
razglasitve pogrešanega Martina Udovča za mrtvega,
izdaja oklic:
Poziva se Martin Udovč, nazadnje stanujoč Velike
Poljane 13, Škocjan, da se priglasi pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku za poseben primer, Center za socialno delo Novo mesto, Resslova ulica 7b, Novo mesto,
v roku treh mesecev od dneva objave tega oklica.
Po preteku treh mesecev bo opravilo sodišče
obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 20. 3. 2015
N 5/2015

Os-1809/15

Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi predlagajoče stranke Jožeta Vovko, Velike Poljane
10, Škocjan, ki ga zastopa Majda Štrasner, odvetnica
v Novem mestu, zoper nasprotnega udeleženca Franca
Livk, Velike Poljane 24, Škocjan, ki ga zastopa skrbnik
za posebni primer Center za socialno delo Novo mesto,
Resslova ulica 7b, Novo mesto, zaradi razglasitve pogrešanega Franca Livka za mrtvega, izdaja oklic:
Poziva se Franc Livk, nazadnje stanujoč Velike Poljane 24, Škocjan, da se priglasi pri tukajšnjem sodišču
ali pri skrbniku za poseben primer, Center za socialno
delo Novo mesto, Resslova ulica 7b, Novo mesto, v roku
treh mesecev od dneva objave tega oklica.

Št.
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Po preteku treh mesecev bo opravilo sodišče
obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 20. 3. 2015
N 23/2015

Os-1820/15

Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod opr. št.
N 23/2015 vodi nepravdni postopek za razglasitev za
mrtvega Jožefa Fakina, roj. 13. 3. 1923 v Zgornjih Jablanah, sina Jakoba Fakina in Marije Fakin, rojene Babšek.
Po sedaj znanih podatkih naj bi umrl leta 1949.
S tem oklicem sodišče poziva pogrešanca, da se
oglasi in vse ostale, ki kaj vedo o njegovem življenju,
da to takoj sporočijo sodišču v treh mesecih od objave
tega oklica.
Po poteku tega roka bo sodišče pogrešanega Jožefa Fakina razglasilo za mrtvega, če ne bo ugotovljeno
drugače.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 31. 3. 2015
N 1/2015

Os-1712/15

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni
postopek predlagatelja Stefana Rebula, Via Fra Pace
Da Vedano 38/01, 34100 Trst, Italija, ki ga zastopa odvetnik Mitja Ozbič iz Sežane in nasprotnega udeleženca
Maria Pangos, pokojnega Rudolfa Pangosa, rojen leta
1928, TR GRAN 154 DPTR. San. Martin Tarapoto, Peru,
sedaj neznanega bivališča zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca za mrtvega.
Po navedbah predlagatelja naj bi bil pogrešani prav
gotovo že mrtev, čeprav njegova smrt ni nikjer uradno
zaznamovana, saj je od njegovega rojstva, zabeleženega v zemljiški knjigi pri nepremičninah v k.o. 2408-Brestovica, minilo že več kot 87 let, o pogrešanem pa v zadnjih petih letih ni bilo nobenega poročila. S pogrešanim
naj bi predlagatelj poskušal vzpostaviti stik po pošti,
vendar se naj bi pismo s povratnico vrnilo nevročeno.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli
o pogrešanem in njegovem življenju, naj to sporočijo
Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od
objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 11. 2. 2015

Oklici o začetku postopka odvzema
premoženja nezakonitega izvora
P 818/2015-V

Os-1920/15

Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 10. aprila 2015
prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko V P 818/2015. Predmet tožbe je odvzem premoženja
nezakonitega izvora. V 1. točki tožbenega zahtevka
se predlaga, da sodišče razsodi, da se ugotovi, da je
premoženje: a) nepremičnina: k.o. 923 Ljubno, parc.
št. 650 (ID 487378) – stanovanjska stavba št. 444 (ni
vpisana v ZK) z zemljiščem, last Ane Zagožen do ½,
v tem solastniškem deležu, b) nepremičnina: k.o. 1754
Šentvid nad Ljubljano, št. stavbe 1457, št. dela stavbe
103 (ID 5546430) – stanovanje št. 3, v pritličju, v izmeri
89,39 m2, na naslovu Hafnerjeva ulica 6a, 1000 Ljub
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ljana, last Marije Zagožen do 1/1, v celoti, c) nepremičnina: k.o. 2636 Bežigrad, št. stavbe 3793, št. dela
stavbe 6 (ID 5778556) in 55 (ID 5778605) – stanovanje
št. 6, v izmeri 40,6 m2 in garaža v garažni hiši, v izmeri
12,5 m2, na naslovu Topniška 27, 1000 Ljubljana, last
Marije Zagožen do 1/1, v deležu do ½, d) nepremičnini:
k.o. 2631 Portorož, št. stavbe 6030, št. dela stavbe 4
(ID 5563554) – stanovanje št. 4, v izmeri 66,2 m2 ter št.
stavbe 6029, št. dela stavbe 6 (ID 5742141) – pokrito
parkirišče, v izmeri 12,5 m2; na naslovu Prečna pot 2b,
6320 Portorož, last Ane Zagožen do 1/2, v tem solastniškem deležu, e) nepremičnini: k.o. 2631 Portorož, št.
stavbe 6030, št. dela stavbe 3 (ID 5563553) – stanovanje št. 3, v izmeri 66 m2 ter št. stavbe 6029, št. dela stavbe 5 (ID 5742140) – pokrito parkirišče, v izmeri 12,4 m2;
na naslovu Prečna pot 2b, 6320 Portorož, last Mateja
Zagožna do 1/2, v tem solastniškem deležu, f) premičnina: avtomobil Honda Accord / 2.2 / i-DTEC / AUT, številka šasije JHMCU3600DC200632, last Marije Zagožen,
g) sredstva na depozitnem računu št. 180909000 pod
št. 20150316070137, odprtem pri banki UniCredit Banka
Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana,
v višini 41.141,64 EUR (sredstva iz naslova pogodbe
o depozitu z dne 18. 3. 2014, nazadnje podaljšane dne
16. 3. 2015), last Marije Zagožen, h) sredstva na hranilnih vlogah št. 800-793505, 800-983207, 800-983223,
in 800-793483, odprtih pri BKS Bank für Kärnten und
Steiermark AG, 9020 Celovec/Klagenfurt, St. Veiter Ring
43, last Marije Zagožen, i) sredstva na TRR št. 0203
3371 0241 273, odprtem pri banki NLB d.d., v višini
21.043,84 EUR, last Mateja Zagožna, j) sredstva na
TRR št. 0203 3371 0085 491, odprtem pri banki NLB
d.d., v višini 5.481,03 EUR, last Ane Zagožen, k) 34 vrednostnih papirjev z oznako PETG, izdajatelja Petrol d.d.,
Ljubljana, last Mateja Zagožna, l) 34 vrednostnih papirjev z oznako PETG, izdajatelja Petrol d.d., Ljubljana,
last Ane Zagožen, m) 1.108,050672 enot premoženja
(VEP) podsklada NLB Skladi – Globalni uravnoteženi,
upravljavca skladov NLB Skladi, upravljanje premoženja d.o.o., last Mateja Zagožna, n) 1.108,050673 enot
premoženja (VEP) podsklada NLB Skladi – Globalni
uravnoteženi, upravljalca skladov NLB Skladi, upravljanje premoženja d.o.o., last Ane Zagožen, premoženje
nezakonitega izvora.
Tožena stranka: 1. Marija Zagožen, Hafnerjeva
ulica 6, Ljubljana, 2. Matej Zagožen, Ulica Milana Majcna 16, Ljubljana, 3. Ana Zagožen, Hafnerjeva ulica 6,
Ljubljana.
Izrek sklepa o začasnem zavarovanju odvzema:
I. Ugodi se predlogu tožeče stranke za podaljšanje
začasnega zavarovanja v pravdnem postopku z dne
10. 4. 2015 tako, da se do pravnomočne odločitve
o tožbenem zahtevku podaljša začasno zavarovanje
premoženja, ki je bilo odrejeno s sklepoma Okrožnega
sodišča v Ljubljani pod opr. št. XI Kpd 60084/2013 dne
9. 10. 2014:
a) prvotoženi stranki Mariji Zagožen kot lastnici sredstev na hranilnih vlogah št. 800-793505,
800-983207, 800-983223, in 800-793483, na podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani,
opr. št. IV D 2532/2013, prepove kakorkoli razpolagati
s sredstvi na hranilnih vlogah, odprtih pri BKS Bank für
Kärnten und Steiermark AG, 9020 Celovec/Klagenfurt,
St. Veiter Ring 43,
b) drugotoženi stranki Mateju Zagožnu kot
pooblaščencu za razpolaganje na hranilnih vlogah št. 800-793505, 800-983207, 800-983223, in
800-793483, prepove kakorkoli razpolagati s sredstvi
na hranilnih vlogah, odprtih pri BKS Bank für Kärnten
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Ring 43, Republika Avstrija,
c) katerikoli drugi osebi po njunem nalogu ali pooblastilu, prepove kakorkoli razpolagati s sredstvi na hranilnih vlogah št. 800-793505, 800-983207, 800-983223,
in 800-793483, odprtih pri BKS Bank für Kärnten und
Steiermark AG, 9020 Celovec/Klagenfurt, St. Veiter Ring
43, Republika Avstrija,
d) sodišče naj BKS BANK für Kärnten und Steiermark AG, 9020 Celovec/Klagenfurt, St. Veiter Ring 43,
Republika Avstrija prepove izpolniti nalog za izplačilo ali
prenos sredstev oziroma kakršnokoli razpolaganje z denarjem na hranilnih vlogah št. 800-793505, 800-983207,
800-983223 in 800-793483.
II. Ugodi se predlogu tožeče stranke za začasno zavarovanje v pravdnem postopku z dne 10. 4. 2015 tako,
da se do pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku:
a) tretje toženi stranki Ani Zagožen prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino: k.o. 923 Ljubno, par.
št. 650 (ID 487378) – stanovanjska stavba št. 444 (ni
vpisana v ZK) z zemljiščem, z zaznambo te prepovedi
v zemljiški knjigi,
b) prvo toženi stranki Mariji Zagožen prepove
odtujiti in obremeniti nepremičnino k.o. 1754 Šentvid
nad Ljub
ljano, št. stavbe 1457, št. dela stavbe 103
(ID 5546430) – stanovanje št. 3, v pritličju, v izmeri
89,39 m2, na naslovu Hafnerjeva ulica 6a, 1000 Ljub
ljana, z zaznambo te prepovedi v zemljiški knjigi,
c) prvo toženi stranki Mariji Zagožen prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino k.o. 2636 Bežigrad,
št. stavbe 3793, št. dela stavbe 6 (ID 5778556) in 55
(ID 5778605) – stanovanje št. 6, v izmeri 40,6 m2 in
garaža v garažni hiši, v izmeri 12,5 m2, na naslovu Topniška 27, 1000 Ljubljana, v deležu do ½, z zaznambo
te prepovedi v zemljiški knjigi,
d) tretje toženi stranki Ani Zagožen prepove odtujiti
in obremeniti nepremičnini: k.o. 2631 Portorož, št. stavbe 6030, št. dela stavbe 4 (ID 5563554) – stanovanje
št. 4, v izmeri 66,2 m2 ter št. stavbe 6029, št. dela stavbe
6 (ID 5742141) – pokrito parkirišče, v izmeri 12,5 m2; na
naslovu Prečna pot 2b, 6320 Portorož, z zaznambo te
prepovedi v zemljiški knjigi,
e) drugo toženi stranki Mateju Zagožen prepove odtujiti in obremeniti nepremičnini: k.o. 2631 Portorož, št.
stavbe 6030, št. dela stavbe 3 (ID 5563553) – stanovanje št. 3, v izmeri 66 m2 ter št. stavbe 6029, št. dela stavbe 5 (ID 5742140) – pokrito parkirišče, v izmeri 12,4 m2;
na naslovu Prečna pot 2b, 6320 Portorož, z zaznambo
te prepovedi v zemljiški knjigi,
f) prvo toženi stranki Mariji Zagožen prepove razpolagati z avtomobilom Honda Accord 2.2 / i-DTEC /
AUT, številka šasije JHMCU3600DC200632, z vpisom
te prepovedi v register neposestnih zastavnih pravic in
zarubljenih premičnin,
g) banki UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, odredi, da prvo toženi
stranki Mariji Zagožen ali komu drugemu po njenem
nalogu ali pooblastilu odreče izplačilo ali prenos oziroma kakršnokoli razpolaganje s sredstvi na depozitnem
računu št. 180909000 pod št. 20150316070137, v višini
41.141,64 EUR (sredstva iz naslova pogodbe o depozitu z dne 18. 3. 2014, nazadnje podaljšane dne 16. 3.
2015),
h) banki NLB d.d., Trg Republike 2, Ljubljana, odredi, da drugo toženi stranki Mateju Zagožnu ali komu
drugemu po njegovem nalogu ali pooblastilu odreče
izplačilo ali prenos oziroma kakršnokoli razpolaganje
s sredstvi na TRR št. 0203 3371 0241 273, v višini
21.043,84 EUR,
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i) banki NLB d.d., Trg Republike 2, Ljubljana, odredi, da tretje toženi stranki Ani Zagožen ali komu drugemu po njenem nalogu ali pooblastilu odreče izplačilo
ali prenos oziroma kakršnokoli razpolaganje s sredstvi
na TRR št. 0203 3371 0085 491, v višini 5.481,03 EUR,
j) drugo toženi stranki Mateju Zagožnu prepove
razpolagati s 34 vrednostnimi papirji z oznako PETG,
izdajatelja Petrol d.d., Ljubljana, na računu št. 6264961,
z vpisom te prepovedi v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, Centralni klirinško
depotni družbi, d.d., Ljubljana,
k) tretje toženi stranki Ani Zagožen prepove razpolagati s 34 vrednostnimi papirji z oznako PETG, izdajatelja Petrol d.d., Ljubljana, na računu št. 7857510, z vpisom te prepovedi v centralni register nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD, Centralni klirinško depotni
družbi, d.d., Ljubljana,
l) upravljavcu skladov NLB Skladi, upravljanje premoženja d.o.o. odredi, da drugo toženi stranki Mateju
Zagožnu ali komu drugemu po njegovem nalogu ali
pooblastilu odreče izplačilo, prenos, odtujitev ali obremenitev 1.108,050672 enot premoženja (VEP) podsklada NLB Skladi – Globalni uravnoteženi, last Mateja
Zagožna,
m) upravljavcu skladov NLB Skladi, upravljanje premoženja d.o.o. odredi, da tretje toženi stranki Ani Zagožen ali komu drugemu po njenem nalogu ali pooblastilu odreče izplačilo, prenos, odtujitev ali obremenitev
1.108,050673 enot premoženja (VEP) podsklada NLB
Skladi – Globalni uravnoteženi, last Ane Zagožen Vila
Urbana, k.o. 1727 Poljansko predmestje, z zaznambo
te prepovedi v zemljiški knjigi.
Rubež je opravljen z dnem, ko je sklep o rubežu
vročen dolžnikovemu dolžniku.
Dolžnikov dolžnik nima pravice pritožbe zoper sklep
o rubežu.
Z začasno odredbo se ne pridobi zastavna pravica
na predmetu zavarovanja.
III. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem
premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh
pravic niso vedele ali niso mogle vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih
po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo
v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek, glede
sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.
IV. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za
podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in
pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi
ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe
na njihove pravice, ali pravne koristi, o katerih še ni bilo
pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).
V. V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki,
ki so začeli postopke iz drugega odstavka tega člena,
in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do
lastnika premoženja ali pravice do ločenega poplačila
iz odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu Republike Slovenije poplačilo iz odvzetega
premoženja, razen če so v času pridobitve upravičenja
vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (peti odstavek 33. člen ZOPNI).
VI. Dan objave oklica: 17. 4. 2015.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2015
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
Kodre Sašo, Ob Savinji 8, Polzela, zavarovalno
polico, št. 76600002926, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica. gnq‑335180
Virant Igor, Na Vidmu 6, Zgornja Besnica, zavarovalno polico, št. 70000101823, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica. gnr‑335179

Spričevala preklicujejo
Divjak Lovro, Trdnjava 11A, Kočevje, letno spričevalo OŠ Zbora odposlancev Kočevje, izdano leta 2013.
gng‑335165
Tratnik Monika, Vrh nad Želimljami 50, Škofljica, diplomo Fakultete za družbene vede, izdana 27. 6. 1979.
gnd‑335168

Kosednar Zlatko, Gradišče I 117, Škofljica, licenco,
št. 012548/001, za vozilo Hyundai, reg. št. LJAVME48.
gnt‑335177
Kovačič Gorazd, Žaucerjeva ulica 19, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63000192, izdala Fakulteta
za računalništvo in informatiko leta 2000. gnb‑335170
Mikić Dragoja, Rapočeva ulica 18, Maribor, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500039143000, izdal
Cetis Celje. gne‑335167
RUSSA, d.o.o., Selce 13, Voličina, licenco, št.
GE006663-05393-001, za vozilo Renault Magnum, reg.
št. MB AF817. gnu‑335176
Vehovec Matevž, Brezje pri Grosupljem 14, Grosuplje, plovnega dovoljenja, izdano na ime Korel Teršek,
št. vpisnega lista 3734-7-00143/2006, dne 15. 6. 2006,
izdala Luška kapetanija, št. vpisa čolna SI 10184, reg.
št. IZ 2852. gnz‑335171
VM VIGI TRANS d.o.o., Ulica Nikole Tesle 14,
Šempeter pri Gorici, tranzitno dovolilnico za Ukrajino,
z oznako 804/103, št. 1102243 in bilateralno tranzitno
dovolilnico za Rusijo, z oznako 643/09, št. 0831504,
izdala GZS. gnc‑335169

Drugo preklicujejo
Andrej Remšak s.p., Spodnji Boč 32A, Selnica ob
Dravi, licenco, št. 010231/002, za vozilo MAN 18264,
reg. št. MB M2-99K. gnp‑335181
Avtoprevozništvo, Parižlje 140, Braslovče, potrdilo
za voznika Samir Redžepagić, št. 012314/SŠD72-21498/2014, veljavno od 26. 3. 2014–10. 3. 2015, izdala
OZS, leto izdaje 2014. gnf‑335166
Damjan Mikuljan s.p., Kidričeva ulica 41, Rogaška
Slatina, mednarodno dovolilnico št. 5371162, z oznako
112/01 za Belorusijo, izdala OZS. gnx‑335173
DEM d.o.o., Obrežna ulica 170, Maribor, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500004410001, izdana
na ime Vitomir Vukajlović, izdajatelj Cetis Celje, d.d.,
gnl‑335164
GOSTOL-GOIN d.o.o. Nova Gorica, Prvomajska ulica 37, Nova Gorica, licenco, št. 0004425/04246/661/00,
za vozilo Citroen Jumper kombi 31M2.8, reg. št. GO E5828. gnw‑335178
KO - BAU ALEKSANDER KOREN S.P., Mlinska
ulica 12, Fram, licenco št. 010602/002 za vozilo M.A.N.,
reg. št. MB R0-71K. gnv‑335175
Koblar Damijan s.p., Suha 36, Škofja Loka, osnovno
licenco št. 011480/009, za vozilo Mercedes-Benz, reg.
št. KR FA-181 in potrdilo za voznike št. 011480/RB63-24197/2014, za voznika Ilija Pendev. gnw‑335174
Komunala Tržič d.o.o., Pristava, Mlaka 6, Tržič, licenco, za vozilo Mercedes Benz, Actros 2535 L, reg. št.
KR E2-424. gny‑335172
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