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Javni razpisi
Št. 430-1335/2015-8

Ob-3532/15
Popravek

V Javnem razpisu za sofinanciranje projektov za
2016 in programov za obdobje od 2016–2018 s področja mladinskega sektorja v Mestni občini Ljubljana,
objavljenem v Uradnem listu RS, številka 79/15 z dne
23. 10. 2015, se:
– tretji odstavek VIII. točke (Rok za predložitev vlog
in način predložitve) popravi tako, da se glasi:
»Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga
natisne iz spletne aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami, poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer
najkasneje do vključno 9. 12. 2015. Za pravočasne bodo
štele vloge, ki bodo do vključno tega dne oddane s priporočeno pošto do 24. ure.«,
– prvi odstavek IX. točke (Datum odpiranja vlog)
popravi tako, da se glasi:
»Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne komisije in
ne bo javno, se bo začelo 14. 12. 2015.«
Mestna občina Ljubljana
Št. 610-172/2015-3

Ob-3533/15
Popravek

V Javnem razpisu za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2016 do 2019 sofinancirala
Mestna občina Ljubljana, objavljenem v Uradnem listu
RS, številka 87/15 z dne 13. 11. 2015, se:
– točka 13 (Razpisni rok) popravi tako, da se glasi:
»Razpis se začne 13. novembra 2015 in zaključi
17. decembra 2015.«,
– prvi stavek v tretjem odstavku pri točki 15 (Način
predložitve in vsebina vlog) popravi tako, da se glasi:
»Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga
natisne iz spletne aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami, poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer
najkasneje do vključno 17. decembra 2015.«,
– prvi stavek pri točki 17.1. popravi tako, da se
glasi:
»Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge
predvidoma 21. decembra 2015. Če se zaradi števila
prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje
naslednji dan.«
– drugi odstavek pri točki 17.2. popravi tako, da
se glasi:

»Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo oddana na
pošto kot priporočena pošiljka do vključno 17. decembra
2015 do 24. ure.«
Mestna občina Ljubljana
Ob-3511/15
Na podlagi 65. in 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;
v nadaljevanju: ZUJIK) in 6. člena Pravilnika o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10,
v nadaljevanju: Pravilnik) Ministrstvo za kulturo objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področju romske
skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu
2016 financirala Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo
(projektni razpis, oznaka JPR-Romi-2016)
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet oziroma področje in cilji javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov
ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki
Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi.
Cilji javnega razpisa so ohranjanje in promocija kulture in identitete romske skupnosti, spodbujanje kakovostne kulturne ustvarjalnosti pripadnikov romske skupnosti ter višja raven varovanja kulturnih pravic v okviru
deklariranih človekovih pravic.
3. Pomen izrazov
Kulturna nepridobitna organizacija s statusom pravne osebe zasebnega prava je društvo, zveza društev,
zasebni zavod in druga nevladna organizacija, ki je registrirana za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in
posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (kar dokazuje
s podpisano in ožigosano izjavo v prijavnem obrazcu
št. 1a) ter deluje na temeljnem področju razpisa vsaj
eno leto pred objavo javnega razpisa. Na tem javnem
razpisu lahko nastopa kot prijavitelj kulturnega projekta.
Ustvarjalec ali ustvarjalka je fizična oseba, ki ima
na dan oddaje vloge pridobljen status samozaposlenih
v kulturi in to dokazuje s podpisano in ožigosano izjavo
v prijavnem obrazcu št. 1b. Na tem javnem razpisu lahko
nastopa kot prijavitelj kulturnega projekta.
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Prijavitelj kulturnega projekta je odgovorni nosilec
kulturnega projekta.
Odgovorna oseba prijavitelja projekta je odgovorni
nosilec projekta, ki poslovno in vsebinsko predstavlja
in zastopa kulturno organizacijo, oziroma posameznik
v vlogi avtorja.
Kulturni projekt je posamična kulturna dejavnost,
ki je v javnem interesu in je namenjena javnosti ter ga
je mogoče razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca.
Finančna uravnoteženost kulturnega projekta pomeni,
da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov
celotnega projekta po stroškovnih postavkah, prikazanih v
finančni obrazložitvi, ujemajo (odhodki = prihodki).
Celotna vrednost projekta obsega vse načrtovane
odhodke.
Otrok je vsako človeško bitje, mlajše od osemnajst
let, razen če zakon, ki se uporablja za otroka, določa,
da se polnoletnost doseže že prej (povzeto po definiciji
1. člena Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki jo je sprejela Generalna skupščina ZN z resolucijo št. 44/25 z dne 20. 11. 1989).
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki so:
4.1. nepridobitne kulturne organizacije s statusom
pravne osebe zasebnega prava, registrirane za opravljanje kulturno – umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, kar dokazujejo s podpisano in
ožigosano izjavo št. 1a, ter delujejo na temeljnem področju razpisa vsaj eno leto pred objavo javnega razpisa
(šteje se datum izdaje odločbe pristojne upravne enote).
Priporočene priloge:
– dokazilo o profesionalnosti (diploma vsaj enega
posameznika, vključenega v prijavljeni projekt s področja umetnosti, družboslovja ali humanistike, pogodba o
zaposlitvi ali status samozaposlenega v kulturi);
– dokazila o dosedanjih uspehih (pridobljene nagrade, priznanja, reference ipd.).
ali
4.2. ustvarjalci/ustvarjalke, ki imajo status samozaposlenih v kulturi, kar dokazujejo s podpisano izjavo št. 1b.
Priporočene priloge:
– dokazila o dosedanjih uspehih (pridobljene nagrade, priznanja, reference ipd.).
Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi vse naslednje
pogoje:
– če so bili v pogodbenem razmerju z ministrstvom,
morajo imeti izpolnjene vse pogodbene obveznosti do
ministrstva in njegovih proračunskih porabnikov, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 2;
– v primeru (so)financiranja kulturnega projekta morajo omogočiti njegovo javno dostopnost, kar dokazujejo
s podpisano in ožigosano izjavo št. 3;
– ne prijavljajo istega kulturnega projekta, ki je bil
že prijavljen ali izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma pozivu ministrstva ali njegovih
proračunskih porabnikov, kar dokazujejo s podpisano in
ožigosano izjavo št. 4;
– kulturni projekt morajo realizirati do konca leta
2016 in dosledno udejanjati pogodbo z ministrstvom,
kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 5.
5. Področja in dejavnosti kulturnih projektov
Izdajateljska in založniška dejavnost
Ministrstvo bo podprlo:
– revije in časopise v romskem jeziku, ki obravnavajo izvirne in prevodne leposlovne, esejistične in kritiške
prispevke ter izvirne in prevodne prispevke o leposlovju,
umetnosti in kulturi,
– mladinske revije in časopise v romskem jeziku,
ki prispevajo h kulturni vzgoji in izobraževanju otrok in
mladine,
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– izvirna leposlovna esejistična in kritiška dela v
romskem jeziku,
– izdajo del za otroke v romskem jeziku ali dvojezična dela,
– dvojezična prevodna in poljudnoznanstvena leposlovna dela (za odrasle ali mladino),
– izvirna in prevodna dela iz humanističnih in družboslovnih ved (posebno tista, ki se nanašajo na jezik,
umetnost in kulturo romske skupnosti),
– slovarska dela, pomembna za ohranitev posebne
kulturne identitete, ki bodo izdelana na podlagi strokovnih jezikovnih zakonitosti (za slovarje) oziroma ob
sodelovanju jezikoslovca.
Ministrstvo ne bo podprlo izdaj, ki nimajo avtentičnih kulturnih vsebin.
Spletne strani
Ministrstvo bo podprlo vzpostavitve novih spletnih
strani, namenjenih obveščanju ter objavi člankov (posebno tistih, ki se nanašajo na jezik, umetnost in kulturo
romske skupnosti).
Dejavnosti kulturnih skupin
Ministrstvo bo podprlo samo produkcijo in predstavitev kulturnih skupin širšemu okolju in usposabljanja
mentorjev. Ministrstvo ne bo podprlo osnovne dejavnosti
oziroma rednega delovanja.
Kulturna animacija
Ministrstvo bo podprlo delovanje kulturnih animatorjev. Prijavitelj naj k vlogi priloži tudi letni program dela
animatorja z romskimi društvi in skupinami.
Dejavnosti za ohranjanje jezika
Ministrstvo bo podprlo profesionalno zasnovane
oziroma vodene dejavnosti za ohranjanje jezika in takšne, ki razvijajo jezikovno kulturo in jezikovno ustvarjalnost na področju romske skupnosti. Podprlo bo tudi
projekte, ki spodbujajo bralno pismenost.
Mednarodno sodelovanje
Ministrstvo bo podprlo mednarodno sodelovanje
Romov, ki prispeva k ohranjanju njihove kulturne identitete. Prijavitelj naj vlogi priloži tudi vabilo organizatorja
in tujine ter v vlogi pojasniti tudi smiselnost udeležbe.
Medsebojno kulturno sodelovanje različnih manjšinskih etničnih skupnosti
Ministrstvo bo podprlo kulturno sodelovanje romske skupnosti in različnih drugih manjšinskih etničnih
skupnosti ter sodelovanje romske skupnosti z večinskim
prebivalstvom, s čim širšim zajetjem različnih vsebin.
Predstavitve kulturnih dejavnosti širšemu okolju
Ministrstvo bo podprlo predstavitve na čim bolj racionalen in učinkovit način z namenom, da se s kulturo
romske skupnosti seznani širše okolje.
Prireditve
Ministrstvo bo podprlo prireditve s kakovostnim programom, ki po svoji vsebini vključujejo čim več prednostnih kriterijev tega javnega razpisa.
Prednostno bo podprlo samo tiste osrednje prireditve in dogodke za praznovanje romskih praznikov (ob
svetovnem dnevu Romov, ob dnevu romskega jezika,
ob spominu na holokavst ipd.), ki bodo vključevali več
izvajalcev in obširnejši program.
Ministrstvo ne bo podprlo projektov, iz katerih je
razvidno, da gre le za druženja ob športu, zabavi, koncertu ipd. ter projektov, pri katerih gre za tekmovanja z
denarnimi nagradami.
Predavanja, seminarji, delavnice ipd.
Ministrstvo bo podprlo predavanja in seminarje z
romsko tematiko, ki jih bodo izvajali strokovno usposobljeni ali izkušeni predavatelji.
Podprlo bo tudi delavnice, ki jih vodijo usposobljeni
oziroma izkušeni mentorji in vključujejo večje število
pripadnikov romske skupnosti.
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Digitalizacija
Ministrstvo bo podprlo digitalizirane in spletno dostopne digitalizirane vsebine, prilagojene specifičnim
potrebam romske skupnosti v RS.
Nosilce zvoka in slike bo podprlo le pri prvi izdaji.
Drugo
Ministrstvo bo podprlo tudi projekte, ki jih ni mogoče uvrstiti med zgoraj navedene dejavnosti, pa vendar
so pomembne za ohranjanje in razvoj kulture romske
skupnosti.
6. Temeljni in prednostni kriteriji razpisa:
6.1. Temeljni kriteriji
a. prispevek k ohranjanju in razvoju kulturne identitete (jezik, ohranjanje in razvoj tradicije in kulture, aktivno vključevanje romske populacije),
b. prispevek h kulturni raznolikosti,
c. integrativno delovanje,
d. ustvarjalnost kot estetski presežek.
6.2. Prednostni kriteriji:
a. kulturna dejavnost otrok,
b. kulturna dejavnost, namenjena otrokom,
c. kulturna dejavnost starejših od 55 let ali kulturna
dejavnost namenjena starejšim od 55 let,
d. kulturna dejavnost žensk ali kulturna dejavnost
namenjena ženskam,
e. izvirnost,
f. kulturna dejavnost v jeziku pripadnikov romske
skupnosti ali dvojezični projekt,
g. prispevek k spodbujanju bralne pismenosti,
h. vključenost še neuveljavljenega avtorja,
i. aktivno vključevanje strokovnjakov in umetnikov,
j. sodelovanje z javnimi organizacijami s področja
kulture,
k. vključitev projekta v javno kulturno infrastrukturo,
v vzgojno izobraževalne institucije, v medgeneracijske
centre, dnevne centre za Rome ipd.,
l. širjenje informacij o kulturnem življenju, delu in
razmišljanjih pripadnikov romske skupnosti;
m. podpora lokalne skupnosti,
n. projekt bo izvedlo romsko društvo, zveza oziroma
samozaposleni v kulturi, pripadnik romske skupnosti,
o. pravna oseba je pridobila status delovanja v
javnem interesu oziroma samozaposleni/a v kulturi je
pridobil/a pravico do plačila prispevkov za socialno zavarovanje.
7. Uporaba kriterijev in ocenjevanje projektov
Ministrstvo bo izbor kulturnih projektov izvedlo po
postopku, kot ga določa Pravilnik. Izbrani in v okviru razpisanih sredstev (so)financirani bodo tisti kulturni
projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma
ovrednoteni višje.
Temeljni in prednostni kriteriji so ovrednoteni s točkami.
Prvi temeljni kriterij je ocenjen s točkami od 0 do 10,
ostali temeljni kriteriji pa s točkami od 0 do 5.
Pri temeljnem kriteriju, kjer je možno prejeti največ
10 točk, se točke dodelijo po sistemu: 10 in 9 točk =
zelo dobro, 8 in 7 točk = dobro, 6, 5 in 4 točke = sprejemljivo, 3, 2 in 1 točk = manj sprejemljivo ter 0 točk =
nesprejemljivo.
Pri temeljnih kriterijih, kjer je možno prejeti največ 5
točk, se točke dodelijo po sistemu: 5 točk = zelo dobro, 4
točke = dobro, 3, 2 točke = sprejemljivo, 1 točka = manj
sprejemljivo ter 0 točk = nesprejemljivo.
Vsak od prednostnih kriterijev je ocenjen z 0 ali 1
točko, kar pomeni, da projekt ne dosega (0 točk) ali dosega (1 točka) posamezni prednostni kriterij.
Po temeljnih kriterijih je za posamezen projekt možno prejeti največ 25 točk, po prednostnih kriterijih pa
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največ 15 točk. Najvišje število prejetih točk za posamezen projekt je 40 točk.
Postopek ocenjevanja vlog bo izvedla strokovna komisija za kulturno dejavnost posebnih skupin v Republiki
Sloveniji, ki ima možnost, da v svojem predlogu pripravi
po prednostnem redu razvrščeno rezervno listo projektov ustreznih vlog, ki lahko postanejo predmet sofinanciranja v primeru sprostitve ali povečanja proračunskih
sredstev ali rezervno listo, na podlagi katere se lahko
povečuje obseg sofinanciranja že odobrenih projektov.
8. Vrednost sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 92.115,00 EUR oziroma toliko, kot bo
vrednost proračunske postavke »Kulturna dejavnost
romske skupnosti« v sprejetem Proračunu Republike
Slovenije ali rebalansu proračuna za leto 2016.
9. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški
Projekt se lahko financira do 100 % vrednosti upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani ministrstva so tisti, ki:
– so nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in
so vezani na izvedbo projekta,
– niso del redne dejavnosti organizacije oziroma
posameznika,
– so opredeljeni v prijavi prijavitelja,
– so skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne
učinkovitosti,
– so oziroma bodo dejansko nastali in izplačani v
letu 2016,
– so oziroma bodo prepoznavni in preverljivi,
– so oziroma bodo podprti z dokazili (računi, pogodbe, potrdila o izvedenih plačilih in druga obračunska
dokumentacija),
– niso in ne bodo istočasno financirani od drugih
sofinancerjev projekta.
10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena
proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa
Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017.
11. Razpisni rok
Besedilo javnega razpisa z oznako JPR-Romi-2016
se objavi v Uradnem listu RS dne 4. decembra 2015 in
na spletnih straneh ministrstva (http://www.mk.gov.si).
Razpis se zaključi 5. januarja 2016.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno pošiljko, ki bodo označene
s poštnim žigom do vključno dne 5. 1. 2016, in vloge,
poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v
vložišče ministrstva prispele do dne 5. 1. 2016. Osebno
oddane vloge se bodo upoštevale kot pravočasne, če
bodo oddane v poslovnem času v vložišču ministrstva
do 5. 1. 2016. Nepravočasne vloge se bodo zavrgle.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec za posamezen kulturni projekt
z izjavami
– in osnutek pogodbe o (so)financiranju projekta
za leto 2016.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva, Maistrova 10, Ljubljana, v času uradnih ur ministrstva, ali pa si
jo natisnejo s spletne strani ministrstva: www.http://www.
mk.gov.si/, kjer najdejo tudi vse druge informacije, povezane z izvedbo razpisa, oznaka JPR-Romi-2016.
Ministrstvo (pristojna uslužbenka) bo zainteresiranim prijaviteljem na njihovo pobudo razpisno dokumentacijo tudi posredovalo.
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13. Način prijave, pošiljanja in vsebina vlog
13.1. Prijavitelj mora vlogo za (so)financiranje kulturnega projekta oddati v zaprti ovojnici, ki je na prednji strani
označena s pripisom "Ne odpiraj – prijava na javni razpis
JPR-Romi-2016", na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Na zadnji strani ovojnice je potrebno navesti popolni naziv in naslov prijavitelja (iz vloge).
Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja
do preteka razpisnega roka.
Dopolnitev oziroma sprememba vloge mora biti na
ovojnici izrecno označena z navedbo, na kateri razpis
in vlogo se nanaša.
Vsi podatki vlog, prispelih na javni razpis, so informacija javnega značaja skladno z zakonom, ki ureja
dostop do informacij javnega značaja, razen tistih delov
vloge, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo ali na dele vloge v zvezi z izpolnjevanjem pogojev ali
ocene vloge na podlagi razpisanih meril.
Z oddajo vloge se šteje, da se prijavitelj strinja z
vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.
Na javnem razpisu lahko z istim projektom kandidira le en prijavitelj. V primeru, da bo več prijaviteljev na
javnem razpisu kandidiralo z istim projektom, bodo vse
vloge zavržene.
13.2. Prijavitelj mora vlogo za (so)financiranje kulturnega projekta izpolniti na ustreznem prijavnem obrazcu za posamezen kulturni projekt ter mora vsebovati
vse obvezne podatke in priloge, določene v razpisni
dokumentaciji.
Vzorec pogodbe je potrebno prebrati in parafirati na
vsaki strani, ni pa je potrebno izpolnjevati. S parafo potrdite, da ste bili ob prijavi seznanjeni s pogodbenimi določili. Pogodba bo dejansko podpisana v primeru, če bo
projekt sprejet v sofinanciranje. V tem primeru bo opremljena z dejanskimi konkretnimi podatki, ki so v vzorcu puščeni prazni. Ministrstvo si pridržuje pravico, da
vsebino pogodbe pred podpisom dopolni ali spremeni.
Izpisek iz sodnega oziroma poslovnega registra
Republike Slovenije in statut organizacije nista obvezni
prilogi vloge, lahko pa z namenom pospešitve postopka
pregleda vlog omenjeni dokazili prijavitelj priloži k vlogi.
V nasprotnem primeru bo ministrstvo dokazila pridobilo po uradni dolžnosti. Posamezniki/posameznice z
veljavnim statusom samozaposlenega v kulturi lahko
priložijo dokazilo o vpisu v razvid samozaposlenih v
kulturi, sicer bo to dokazilo pridobila strokovna služba v
okviru ministrstva.
Priporočene so priloge o profesionalnosti (diploma
s področja umetnosti, družboslovja ali humanistike, pogodba o zaposlitvi) in o doseženem uspehu (pridobljene
nagrade, priznanja, reference ipd.).
Za kulturni projekt, ki spada na področje kulturne
animacije, naj se priloži tudi letni program dela animatorja z romskimi društvi in skupinami.
Za kulturni projekt, ki spada na področje mednarodnega sodelovanja Romov, naj se priložita tudi vabilo
tujega organizatorja in utemeljitev smiselnosti udeležbe.
Strokovna komisija za kulturno dejavnost posebnih
skupin v Republiki Sloveniji bo kulturni projekt ovrednotila in ocenila glede na temeljne in prednostne kriterije v
besedilu javnega razpisa za leto 2016 na podlagi obrazložitve prijavitelja ter priloženih obveznih in priporočenih prilog k prijavnemu obrazcu.
14. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in
pojasnil
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisno dokumentacijo in potekom javne-
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ga razpisa je Marjeta Preželj, tel. 01/400-79-33, e‑pošta:
marjeta.prezelj@gov.si.
Pristojna uslužbenka bo v času uradnih ur ministrstva strokovno pomagala v fazi oblikovanja vlog prijavitelja za izvedbo kulturnega projekta skladno z zahtevami
javnega razpisa.
15. Odpiranje vlog
Po poteku razpisnega roka komisija za odpiranje
vlog hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele.
Za vsako vlogo komisija za odpiranje vlog ugotovi,
ali je pravočasna ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v
javnem razpisu določene pogoje (upravičena oseba), in
ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa (formalna popolnost).
Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena
oseba, ministrica zavrže s sklepom.
Če je vloga formalno nepopolna, se prijavitelja pozove, da jo dopolni. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v
petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Dopolnitev
vloge mora vsebovati obvezno oznako, na kateri razpis in vlogo se nanaša. Če prijavitelj vloge ne dopolni
v zahtevanem roku, ministrica vlogo zavrže s sklepom.
Odpiranje prispelih vlog bo potekalo v prostorih
Ministrstva za kulturo RS, Metelkova 4, 1000 Ljubljana,
po poteku roka za oddajo vlog. Odpiranju prispelih vlog
lahko prisostvuje prijavitelj oziroma njegov predstavnik.
Datum odpiranja prispelih vlog bo objavljen na spletni
strani ministrstva.
16. Obveščanje o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo
najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog,
ki se bo pričelo po preteku roka za oddajo vlog in zaključilo na dan prejema zadnje po pozivu dopolnjene vloge.
Do takrat ne bo možno dajati delnih informacij.
Hkrati s pozitivnim sklepom o izbiri bodo prejemniki
povabljeni na delavnico (za informiranje o pogodbenih
obveznostih in priprav dokumentacije za izplačilo), na
kateri bo potekal tudi podpis pogodb.
Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje
kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.
Rezultati javnega razpisa bodo javno objavljeni na
spletni strani ministrstva.
17. Opozorilo
Izvedba postopka javnega razpisa, oznaka JPR-Romi-2016, je vezana na proračunske zmožnosti ministrstva, pristojnega za kulturo. V primeru, da pride do
sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu
ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka
javnega razpisa, je ministrstvo dolžno ukrepati v skladu
s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva.
Če se v času izvedbe postopka javnega razpisa,
oznaka JPR-Romi-2016, zmanjša obseg sredstev, ki so
v državnem proračunu namenjena za kulturo, do takšne
mere, da ne zagotavlja izpolnitve ciljev javnega razpisa,
lahko ministrstvo iz tega razloga postopek javnega razpisa ustavi, oziroma v primeru že zaključenega izbora
projektov v skladu s spremembami proračuna zniža obseg sofinanciranja, spremeni ali pa prekine že sklenjene
pogodbe o financiranju in izvedbi projektov.
Ministrstvo za kulturo
Št. 430-1414/2015/12
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Ministrstvo za notranje zadeve je dne 20. 11. 2015
v Uradnem listu RS, št. 88/15 objavilo Javni razpis za
izvedbo projekta "Orientacijski program za osebe, pre-
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seljene v Republiko Slovenijo na podlagi letne kvote",
št. 430-1414/2015, ki se financira iz sredstev Sklada
za azil, migracije in vključevanje in sredstev proračuna
Republike Slovenije.
Obveščamo vas, da je skladno s točko 12 Navodil
prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentacije
predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni razpis
na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.
si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Javna naročila“, naročnik objavil dokument “Dodatno pojasnilo v
zvezi s pripravo vloge, z dne 26. 11. 2015“.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-3542/15
Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05
– ZDavP-1B, 105/06 – Odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B
(31/09 – popr.), 9/14) in Pravilnika o izvajanju javnih
razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov (Uradni list RS, št. 22/10) objavljamo
javni razpis
za odkup dokumentarnih avdiovizualnih (AV) del
neodvisnih producentov v letu 2015-2
1. Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega
razpisa (v nadaljevanju: razpis) je odkup slovenskih avdiovizualnih del, dokumentarnih filmov dolžine 50 minut
za televizijsko predvajanje, ki so izvorno producirana s
strani neodvisnih producentov. Na podlagi tega razpisa
bo odkupljena dela Radiotelevizija Slovenija (v nadaljevanju: RTV SLO) predvajala v svojih programih v skladu
z zakonom, ki ureja področje medijev.
2. Pomen izrazov
Uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Avdiovizualna dela (v nadaljevanju: AV dela)
– filmi vseh zvrsti (igrani, dokumentarni, igrano-dokumentarni, animirani, eksperimentalni filmi itd.; kratki, srednjemetražni in celovečerni filmi), videofilmi, nanizanke,
nadaljevanke, televizijske oddaje ter vsa druga dela,
izražena v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik, z
zvokom ali brez, ne glede na vrsto nosilca, na katerem
so vsebovana, in ki so izražena kot individualne intelektualne stvaritve.
2. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna,
popolna in vložena s strani upravičene osebe oziroma
prijavitelja.
3. Upravičena oseba – prijavitelj AV dela, ki za
oddajo vloge na razpis izpolnjuje vse pogoje, določene
z zakonom, predpisi in tem razpisom.
4. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV SLO
prejme oziroma jo prijavitelj pošlje s priporočeno poštno
pošiljko v rokih, določenih s tem razpisom.
5. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne sestavine, določene s tem razpisom.
6. Prijavitelj – oseba, ki odda vlogo na razpis.
7. Soavtorji AV dela in avtorji prispevkov AV dela
– soavtorji AV dela in avtorji prispevkov AV dela, kot so
določeni z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo
(UPB3), 68/08, 110/13, 56/15).
8. Scenarij – oštevilčeno zaporedje podrobno
opisanih prizorov, ki vsebuje vse dialoge, opise oseb in
prizorišč, podatke, kje (interier, eksterier) in kdaj (dan,
noč) se prizor dogaja, ter vse druge vsebinske podatke.
9. Sinopsis – je besedilo, ki povzema bistvo
zgodbe in njene najpomembnejše elemente ter opisuje
glavne like, njihove ključne odločitve in dejanja. Obsega
do dve tipkani strani.

Št.

92 / 4. 12. 2015 /

Stran

2089

10. Režijska eksplikacija – razlaga režiserjevega
videnja nastajajočega AV dela. Obsega do pet tipkanih
strani.
11. Projekt – Izraz za dokumentarno AV delo, ki
je predmet tega razpisa, vključno z dokumentacijo, ki se
nanaša na realizacijo AV dela.
3. Zvrst, tematika in obseg AV del, ki so predmet
tega razpisa
RTV SLO bo na razpisu financirala odkup naslednjih slovenskih AV del:
– dokumentarni film, 3 kosi (maksimalna vrednost
razpisanih sredstev je 93.000 EUR – 31.000 EUR z
vključenim DDV na posamezno AV delo).
4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi standardi,
v skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo: prijavljena
dokumentarna AV dela morajo biti posneta v HD formatu
16:9 v skladu s tehničnimi standardi RTV SLO, ki so objavljena na spletnih straneh RTV SLO. AV dela morajo
tehnično ustrezati priporočilom ITU-R BT 500 o subjektivni oceni tehnične kvalitete slike in priporočilom ITU-R
BS 562 o subjektivni oceni tehnične kvalitete zvoka.
5. Okvirna in maksimalna vrednost sredstev, namenjenih za predmet razpisa: maksimalna vrednost
sredstev, namenjenih za predmet razpisa, znaša skupaj 93.000 EUR.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazec za kandidiranje na razpisu, ki vključuje
obvezne podatke o prijavitelju in dokumentarnem AV
delu, ter obvezne izjave prijavitelja (prijavni obrazec),
– obrazec finančnega predračuna dokumentarnega
AV dela,
– vzorec pogodbe o odkupu dokumentarnega AV
dela.
7. Pogoji za sodelovanje na razpisu
a) Na razpisu lahko sodelujejo neodvisni producenti, ki izpolnjujejo pogoje iz Zakona o avdiovizualnih
medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11, 84/15).
b) Na dan prijave na razpis mora imeti prijavitelj
poravnane vse zapadle obveznosti do RTV SLO, zoper
prijavitelja ne sme biti začet tožbeni postopek s strani
RTV SLO in proti osebi prijavitelja ne sme biti uveden
postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja oziroma ni začet drug postopek prenehanja osebe
prijavitelja.
c) AV dela, ki jih prijavijo prijavitelji na razpis, morajo ustrezati pogojem za slovensko AV delo po Uredbi
o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01) in morajo tehnično ustrezati priporočilom za televizijsko predvajanje,
določenim v 4. točki tega razpisa.
d) AV delo mora biti po svoji vsebini skladno s predpisi, ki urejajo področje medijev in medijskih vsebin, ter
z zakonskim namenom in poslanstvom RTV SLO kot
pravne osebe posebnega nacionalnega in kulturnega
pomena.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke razpisa, bodo s sklepom zavržene oziroma
bodo v primeru vsebinskega vprašanja zavrnjene.
8. Vloga
Prijavitelji dokumentarnih AV del lahko na razpisu
kandidirajo z največ tremi AV deli. Kolikor posamezni prijavitelj kandidira z več kot tremi AV deli, bodo ostala AV
dela oziroma prijave s sklepom zavržene glede na vrstni
red obravnave pri komisiji za odpiranje prispelih vlog.
Prijavitelji morajo vloge obvezno oddati na prijavnem obrazcu RTV SLO iz razpisne dokumentacije, ki
ga ustrezno in v celoti izpolnijo ter ob koncu podpišejo
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in žigosajo, če poslujejo z žigom. Prijavnemu obrazcu
morajo prijavitelji obvezno predložiti tudi:
– podpisani obrazec finančnega predračuna (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO iz razpisne dokumentacije),
– na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe o odkupu AV dela (vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije),
– sinopsis,
– scenarij,
– režijsko eksplikacijo,
– pogodbe s piscem/-i scenarija, glavnim režiserjem
in direktorjem fotografije, iz katerih izhaja termin sodelovanja, skladen s terminskim načrtom realizacije AV
dela, honorar ter ustrezni prenos materialnih pravic na
prijavitelja, skladen z razpisnimi zahtevami,
– dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti produkcije AV del: šifra J59.110, ki na dan prijave na razpis ni staro več kot 15 dni (obvezno oddajo samo tiste
osebe, pri katerih ustrezna dejavnost ni razvidna iz
javnopravne evidence AJPES, kot npr. društva, zavodi).
Navedene priloge oddajo prijavitelji v nezvezani
obliki. V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en izvod
popolne vloge v elektronski obliki v pdf formatu na elektronskem nosilcu. Elektronska kopija mora biti istovetna
pisnemu izvirniku vloge.
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja RTV SLO
po uradni dolžnosti, kadar se ti vodijo v uradnih evidencah oseb javnega prava.
Izpolnjevanje pogojev iz te točke razpisa je pogoj za
formalno popolnost in vsebinsko obravnavanje oddanih
vlog na razpis. Vloge, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, se
s posamičnim sklepom zavržejo.
9. Razpisni roki
Prijavitelji lahko vložijo vloge do vključno 4. 2. 2016.
Vloge se vložijo na naslov Radiotelevizija Slovenija,
Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana, s priporočeno poštno
pošiljko Pošte Slovenija ali se oddajo osebno v vložišču RTV SLO. Vloga je pravočasna, če jo prijavitelj do
vključno 4. 2. 2016 vloži osebno na vložišču RTV SLO
ali je do vključno 4. 2. 2016 oddana na Pošti Slovenije
s priporočeno poštno pošiljko. Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo s sklepom zavržene.
Na ovojnici vsake vloge mora pisati »Ne odpiraj –
prijava na javni razpis za odkup dokumentarnih AV del
neodvisnih producentov v letu 2015-2.« Na zadnji strani
ovojnice pa je potrebno navesti naziv in naslov prijavitelja. Če prijavitelj prijavlja več AV del, mora vsako AV
delo posredovati na naslov RTV SLO v ločeni ovojnici.
10. Kriteriji, po katerih se bo ocenjevala posamezna vloga
Prijavljena dokumentarna AV dela bodo ocenjena
po naslednjih kriterijih:
– vsebina (izbor teme, pristop k obravnavi teme,
sporočilnost in angažiranost, primernost za najširši krog
gledalcev) – do 60 točk;
– avtorska in izvedbena ekipa (reference in profesionalna kredibilnost pisca/-ev scenarija, glavnega režiserja, direktorja fotografije in producenta) – do 30 točk;
– finančna ustreznost (ocena ustreznosti finančnega predračuna projekta glede na predvidene potrebe iz
scenarija, poteka realizacije ipd.) – do 10 točk.
Maksimalno število točk, ki ga lahko posamezno
dokumentarno AV delo prejme na razpisu, je 100 točk.
Dela, ki bodo ocenjena z manj kot 70 točkami, ne
bodo predlagana za sprejetje v odkup.
RTV SLO si pridrži pravico izdelave rezervnega
seznama del, ki bodo lahko predlagana za sprejetje v
odkup v primeru povečanja ali sprostitve sredstev.
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11. Izvedba razpisa
Razpis je odprt za prijavo dokumentarnih AV del,
ki ustrezajo pogojem razpisa, v roku, ki je določen v 9.
točki razpisa. Vse nepravočasne vloge ter vloge, ki jih
ne bodo vložile upravičene osebe, bodo s sklepom zavržene. Prav tako bodo s sklepom zavržene formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelji tudi po pozivu RTV SLO
v roku petih dni ne bodo ustrezno dopolnili. Pravočasne
in formalno popolne vloge ter vloge, ki jih bodo vložile
upravičene osebe, bodo posredovane v presojo strokovni komisiji, ki bo projekte ocenila na podlagi meril in kriterijev, določenih v razpisu. RTV SLO si pridrži možnost
povabiti posamezne prijavitelje k osebni predstavitvi in
natančnejši obrazložitvi postavk projekta (»peaching«).
Na razpisu bodo v okviru razpoložljivih sredstev
izbrana tista dokumentarna AV dela, ki bodo v postopku
izbire ocenjena najvišje. RTV SLO si ne glede na višino ocene pridrži pravico, da ne razdeli vseh razpisanih
sredstev ali ne odkupi nobenega dela, kolikor strokovna
komisija presodi, da tudi dokumentarno AV delo iz prvo
uvrščene vloge ni primerno za odkup. O končnem izidu razpisa bo za vsako vsebinsko obravnavano vlogo
izdana posamična odločba, s katero se bo odločilo o
odobritvi ter višini financiranja odkupa izbranih del ali o
zavrnitvi odkupa del.
S prijavitelji izbranih projektov bo RTV SLO sklenila pogodbo o odkupu dokumentarnega AV dela, katere
vzorec je sestavni del razpisne dokumentacije in s katero bosta stranki uredili vsa medsebojna razmerja v zvezi
z odkupom. RTV SLO si pridrži pravico, da prijavitelje
izbranih del pozove k pristopu k podpisu pogodbe. Če
se prijavitelji izbranih del v določenem roku iz neupravičenih razlogov ne bodo odzvali pozivu, se bo štelo, da
prijavitelji odstopajo od sklenitve pogodbe, da se pogodba ne sklene in da sta takšen prijavitelj dokumentarnega
AV dela in RTV SLO prosta medsebojnih obveznosti.
Prijavitelji izbranih del morajo pred sklenitvijo pogodbe o odkupu zagotoviti, da ob realizaciji dokumentarnega AV dela RTV SLO pridobi izključne ter časovno
neomejene materialne avtorske pravice za televizijsko,
kabelsko, satelitsko in spletno predvajanje odkupljenega
dokumentarnega AV dela ter za njegovo arhiviranje kot
dela lastne programske produkcije v skladu z zakonom,
ki ureja delovanje RTV SLO in arhiviranje AV gradiva
RTV SLO. V nasprotnem primeru si RTV SLO pridrži
pravico, da ne sklene pogodbe o odkupu.
Prijavitelji izbranih dokumentarnih AV del so v vseh
fazah realizacije AV dela (pred produkcija, produkcija,
post produkcija) dolžni sodelovati s pristojnimi programsko – produkcijskimi enotami, uredništvi in službami
RTV SLO.
12. Obdobje, v katerem bodo porabljena dodeljena
sredstva
Sredstva, ki bodo dodeljena za odkup izbranih dokumentarnih AV del, bodo porabljena v proračunskem
letu 2016.
Sredstva bodo nakazana prijaviteljem izbranih dokumentarnih AV del v obrokih, ki se glede na finančni
predračun, terminski načrt oziroma faze realizacije posameznega izbranega projekta.
13. Rok za dokončanje in izročitev izbranih AV del:
prijavitelji izbranih dokumentarnih AV del, s katerimi bo
RTV SLO sklenila pogodbo o odkupu AV dela, morajo
AV delo izročiti najkasneje do 1. 12. 2016.
14. Informacije v zvezi z razpisom
Prijavitelji se lahko za vse informacije v zvezi z razpisom obrnejo na elektronski naslov: AVrazpisi@rtvslo.si.
V času trajanja razpisa je vsem zainteresiranim
osebam celotna razpisna dokumentacija dosegljiva na
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sedežu RTV SLO ter objavljena na spletni strani RTV
SLO http://www.rtvslo.si/razpisi.
RTV Slovenija
Št. 014-19/2015-14
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Občina Logatec na podlagi prvega odstavka
42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08 –
ZZdrS, 15/08 – ZpacP, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13; v nadaljevanju: ZZDej)
in 7. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice
št. 1-2/14) objavlja
javni razpis
za podelitev nadomestne koncesije za
izvajanje javne zdravstvene službe na področju
zobozdravstvenega varstva odraslih, otrok in
mladine na območju Občine Logatec
1. Naročnik (koncedent): Občina Logatec, Tržaška
cesta 50 A, 1370 Logatec.
2. Predmet javnega razpisa je podelitev ene nadomestne koncesije za opravljanje osnovne, javne zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih, otrok in mladine na lokaciji Notranjska 2,
1370 Logatec.
3. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se
bo začela izvajati najkasneje v enem mesecu po podpisu pogodbe o koncesiji med koncesionarjem in koncedentom.
Koncesijsko razmerje se sklepa za obdobje 4 let.
4. Lokacija izvajanja dejavnosti
Obravnavale se bodo le tiste vloge, iz katerih bo
razviden namen vlagatelja, da bo dejavnost zobozdravstvenega varstva odraslih, otrok in mladine opravljal
v prostorih Zdravstvenega doma Logatec, na naslovu:
Notranjska cesta 2, 1370 Logatec.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj:
4.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen Zakona o
zdravstveni dejavnosti):
– da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo;
– da ni v delovnem razmerju oziroma bo z začetkom
opravljanja javne zdravstvene službe na podlagi podeljene nadomestne koncesije iz tega javnega razpisa
prekinil delovno razmerje;
– da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
– da pridobi mnenje pristojne zbornice.
Koz dokaz o izpolnjevanju teh pogojev, mora vlagatelj v prijavi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v
originalu ali overjeni fotokopiji.
4.2. Dodatni pogoji:
– opravljanje dejavnosti v prostorih dosedanjega
koncesionarja na lokaciji Notranjska cesta 2, 1370 Logatec;
– prevzem vseh pacientov dosedanjega koncesionarja, ki bodo to želeli;
– podpisan vzorec koncesijske pogodbe;
– delovne izkušnje s pacienti iz območja Občine
Logatec.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj, če je pravna oseba:
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4.3. Pogoji:
– predvideni izvajalec pri pravni osebi zahtevano
izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je
usposobljen za samostojno delo;
– predvideni izvajalec pri pravni osebi nima, s pravnomočno sodbo sodišča, prepovedi opravljanja zdravstvene službe;
– predvideni izvajalec bo opravljal dejavnost v prostorih dosedanjega koncesionarja na lokaciji Notranjska
cesta 2, 1370 Logatec;
– predvideni izvajalec bo prevzel vse paciente dosedanjega koncesionarja, ki bodo to želeli;
– podpisan vzorec koncesijske pogodbe;
– predvideni izvajalec ima delovne izkušnje s pacienti iz območja Občine Logatec.
5. Kriteriji in merila za vrednotenje vlog:
Naročnik javnega razpisa (koncedent) bo pri izbiri
vlog za podelitev koncesije uporabil naslednje kriterije:
1. delovne izkušnje: maksimalno število točk 2,
2. ordinacijski čas: maksimalno število točk 3,
3. pričetek z delom: maksimalno število točk 10,
4. delovne izkušnje s pacienti iz Občine Logatec:
maksimalno število točk 2.
(Opomba k točki 4: Kriterij delovnih izkušenj se
upošteva pod pogojem, da pokriva vsaj 30 pacientov iz
Občine Logatec).
6. Žreb
Če dva ali več vlagateljev doseže enako maksimalno število točk, se izvede žreb.
7. Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju
sredstev za opravljanje javne službe na področju zobozdravstvene dejavnosti varstva odraslih, otrok in mladine.
8. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo vloge
Vloge morajo prispeti na naslov koncedenta najkasneje do 17. 12. 2015 do 12. ure. Vlagatelji morajo vlogo
oddati izključno v pravilno opremljenih ovojnicah na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec.
Vloge morajo biti oddane v zapečateni kuverti z
oznako: “Ne odpiraj – prijava na javni razpis: Koncesija
zobozdravstvo«.
Na hrbtni strani mora biti naslov vlagatelja.
Neveljavnih vlog (nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih) komisija za odpiranje vlog ne bo
obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.
9. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Vlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo vsak delavnik, od 8. do 12. ure na sedežu Občine
Logatec, sprejemna pisarna. Razpisna dokumentacija
z obveznimi obrazci je na voljo tudi na spletni strani
Občine Logatec: www.logatec.si, in sicer od 4. 12. 2015.
Dodatne informacije dobijo pri vodji oddelka za
družbene dejavnosti mag. Nevenki Malavašič (nevenka.
malavasic@logatec.si, 01/759-06-10).
10. Izid razpisa
Po pridobitvi ustreznih mnenj in soglasij, ki jih določa ZZDej, bo koncesija podeljena z upravno odločbo. V
primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev koncesije ali, da program
za razpisano koncesijo ni na razpolago, se koncesijo
ne podeli.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najpozneje v 30 dneh po sprejeti končni odločitvi.
Občina Logatec
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Javne dražbe
Št. 3502-0383/2015-1

Ob-3512/15

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica
2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi 21. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12,
47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1 in 14/15 –
ZUUJFO), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Načrta ravnanja
z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska
Sobota za leto 2015,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine
Murska Sobota
I. Opis predmeta prodaje:
1. Stavbna zemljišča, parc. št. 3937/15, 3938/5 in
3938/6, k.o. 105 – Murska Sobota, skupne površine
5.999 m2, ki se prodajajo kot celota, za izklicno ceno
419.930,00 EUR, brez 22 % DDV,
2. Stavbno zemljišče, parc. št. 1782, k.o. 105 –
Murska Sobota, površine 523 m2, za izklicno ceno
23.535,00, brez 22 % DDV,
3. Stavbno zemljišče, parc. št. 2408/2, k.o. 127Krog, površine 895 m2, za izklicno ceno 17.900,00 EUR,
brez 22 % DDV,
4. Dotrajana stanovanjska hiša s pripadajočim
zemljiščem, na naslovu Ribiška ul. 18, Bakovci, parc.
št. 2606 in parc. št. 2607, k.o. 128 Bakovci, skupne površine 993 m2, za izklicno ceno 25.327,00 EUR, brez 2 %
davka na promet nepremičnin.
II.
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred
začetkom javne dražbe predložijo komisiji naslednje
dokumente:
– fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe, izpisek iz ustrezne evidence AJPES
ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili, vplačano na
transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota štev.
01280-0100011405, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo nepremičnin «,
– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj viša ceno
je 100,00 EUR.
3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je predmet dražbe. Če
izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.

4. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh po javni
dražbi skleniti prodajno pogodbo in kupnino poravnati v
30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil
kupcu takoj po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina
prodajne pogodbe.
5. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino,
neuspelemu dražitelju pa vrne brezobrestno v 8 dneh
po izvedeni dražbi. V primeru, da dražitelj, ki bo vplačal
varščino ne bo pristopil k javni dražbi, ali uspeli dražitelj
odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade vplačana varščina v korist Mestne občine
Murska Sobota.
6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno–kupljeno«.
7. V izklicni ceni niso vključene davščine, stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec.
8. Mestna občina Murska Sobota lahko na podlagi tega razpisa postopek prodaje ustavi do sklenitve
pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
9. Javna dražba bo v ponedeljek, 21. 12. 2015 ob
13. uri, v sejni sobi urada župana Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (I.
nadstropje). Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu
z določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12, 24/13 in 10/14).
10. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o nepremičninah lahko dobijo interesenti na Mestni občini Murska
Sobota, Kardoševa 2, vhod III., 2. nadstropje, soba
št. 23 ali po tel. 02/525-16-24.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 3502-382/2015-1

Ob-3513/15

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2,
9000 Murska Sobota objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13
– ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1 in 14/15 – ZUUJFO),
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12, 24/13 in 10/14) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za
leto 2015,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine
Murska Sobota
I. Predmet javne dražbe so stavbne parcele, ki se
nahajajo na območju Severno obrtno industrijske cone
mesta Murska Sobota v k.o. 108- Nemčavci in sicer:

– parc. št.

539/45

površine

18.091 m²

po izklicni ceni

361.820,00 EUR

– parc. št.

539/60

površine

7.281 m²

po izklicni ceni

145.620,00 EUR

– parc. št.

539/61

površine

7.280 m²

po izklicni ceni

145.600,00 EUR

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Izklicne cene ne vključujejo DDV po stopnji 22 %.
Predmetno območje se ureja z Odlokom o sprejetju
zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono
mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/04) in se
namenja izključno za gradnjo objektov za opravljanje
industrijsko-proizvodne dejavnosti.
II.
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne
osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije
lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred začetkom
javne dražbe predložijo komisiji naslednje dokumente:
– fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe, izpisek iz ustrezne evidence AJPES
ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili, vplačano na
transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota štev.
01280-0100011405, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo nepremičnin v SOIC«,
– notarsko overjeno izjavo, da bo na pridobljenem
zemljišču zgradil objekt, ki bo izključno namenjen za
opravljanje industrijsko-proizvodne dejavnosti,
– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj viša ceno
je 2.000 EUR.
3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je predmet dražbe. Če
izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.
4. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh po javni
dražbi skleniti prodajno pogodbo in kupnino poravnati v
30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil
kupcu takoj po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina
prodajne pogodbe.
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5. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino,
neuspelemu dražitelju pa vrne brezobrestno v 8 dneh
po izvedeni dražbi. V primeru, da dražitelj, ki bo vplačal
varščino ne bo pristopil k javni dražbi ali uspeli dražitelj
odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade vplačana varščina v korist Mestne občine
Murska Sobota.
6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno – kupljeno«.
7. V izklicni ceni zemljišča niso zajeti stroški komunalne opreme, ki jo izbrani dražitelj plača v obliki komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja.
8. Mestna občina Murska Sobota si na nepremičninah pridržuje odkupno pravico, na podlagi katere je
upravičena v roku petih let od sklenitve prodajne pogodbe zahtevati od kupca prodajo nepremičnine po
enaki ceni, kot jo je kupil na dražbi. Odkupna pravica se
vpiše v zemljiško knjigo istočasno z vpisom lastninske
pravice na kupca.
9. V izklicni ceni niso vključene davščine, stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec.
10. Mestna občina Murska Sobota lahko na podlagi tega razpisa postopek prodaje ustavi do sklenitve
pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
11. Javna dražba bo v ponedeljek, 21. 12. 2015 ob
12. uri, v sejni sobi urada župana Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (I.
nadstropje). Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu
z določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12, 24/13 in 10/14).
12. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o nepremičninah lahko dobijo interesenti na Mestni občini Murska
Sobota, Kardoševa 2, vhod III., 2. nadstropje, soba
št. 23 ali po tel. 02/525-16-24.
Mestna občina Murska Sobota
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Razpisi delovnih mest
Ob-3514/15
Na podlagi 30. člena Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, Kemijski inštitut
objavlja javni razpis za imenovanje
pomočnika direktorja za splošne zadeve
Pomočnika direktorja imenuje direktor Kemijskega
inštituta, za čas svojega mandata tj. do 4. 11. 2020.
Posebne zahteve:
– pravna izobrazba s pravniškim državnim izpitom,
– pet letne ustrezne strokovne in tri letne vodstvene
izkušnje,
– aktivno znanje angleškega jezika.
Informacije so kandidatom na voljo v kadrovski
službi Kemijskega inštituta, na tel. 01/47-60-210.
Pisne prijave z ustreznimi dokazili pošljite do 14. 12.
2015 na naslov: Kemijski inštitut, p.p. 660, Hajdrihova
19, 1001 Ljubljana, z oznako »Pomočnik direktorja za
splošne zadeve_2015«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh od dneva odločitve.
Kemijski inštitut, Ljubljana
Ob-3525/15
Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 4, 2360 Radlje
ob Dravi, na podlagi 16. in 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem
in mladino Radlje ob Dravi (MUV, št. 14/2008, 14/2009,
18/2010 in 24/2013) in na podlagi Sklepa Sveta zavoda
Javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi z dne 30. 11. 2015, objavlja javni
razpis za imenovanje
direktorja (m/ž)
Javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem
in mladino Radlje ob Dravi
Kandidat mora poleg splošnih pogojev, določenih z
Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št.: 12/91, 17/91-I-ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H,
66/93 – ZVDK-A, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L,
36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo družboslovne, organizacijske ali ekonomske smeri;
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega
tri leta na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– poznavanje dejavnosti s področja zavoda.
Kandidat mora imeti opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka. Kolikor izpita nima opravljenega,
ga mora opraviti v roku enega leta od imenovanja.
Zahteva se, da kandidat aktivno obvlada najmanj
en tuj jezik ter osnove računalništva in ima sposobnosti
za organiziranje in vodenje dela v kolektivu.
Kandidat mora ob prijavi na ta javni razpis predložiti
program dela in razvoja zavoda za njegovo mandatno
obdobje, življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:

A. Dokazila o izpolnjevanju pogojev:
1. fotokopijo diplome;
2. fotokopijo izpisa zavarovanj, ki ga izdaja Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, iz
katerega je razvidna delovna doba, ter fotokopije listin, ki izkazujejo tri leta dela kandidata na vodilnih in
vodstvenih delovnih mestih (npr. kopija pogodbe o zaposlitvi, kopija izpiska iz sodnega oziroma poslovnega
registra za pravno osebo, če je bil kandidat zaposlen
kot odgovorna oseba pravne osebe, ter druga dokazila);
3. fotokopije dokazil, iz katerih je razvidno poznavanje dela na področju dejavnosti zavoda (potrdila o
opravljenih strokovnih izpitih, potrdila o delih na področju
dejavnosti zavoda itd.);
4. fotokopijo spričevala ali indeksa o uspešno
opravljenem izpitu iz tujega jezika (kot tuji jeziki se upoštevajo angleški, francoski in nemški jezik);
5. fotokopijo potrdila o opravljenem tečaju oziroma
izobraževanju v zvezi z obvladovanjem osnov računalništva.
B. Ostala dokazila in priloge:
1. življenjepis;
2. fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo
osebne izkaznice;
3. izjavo kandidata ali ustrezno potrdilo Ministrstva
za pravosodje o nekaznovanosti oziroma, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ki ni starejše
od 30 dni;
4. program dela in razvoja zavoda za mandatno
obdobje.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti
ovojnici, z označbo »Ne odpiraj – za razpis direktorja«,
priporočeno na naslov: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, Svet zavoda,
Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi, v roku 8 dni
od objave razpisa v Uradnem listu RS.
Svet zavoda bo obravnaval samo pravočasne in
popolne prijave. Prijava je popolna, če vsebuje vsa zahtevana dokazila, navedena v točki A in B tega javnega
razpisa.
Mandat direktorja Javnega zavoda ŠKTM za šport,
kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi traja pet let.
Kandidati bodo o izbiri in imenovanju obveščeni v
30 dneh po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Sklep o izbiri stopi v veljavo z danim soglasjem
ustanovitelja.
Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem
in mladino Radlje ob Dravi
Svet zavoda
Ob-3544/15
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o
notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica Slovenije na predlog notarja Gorazda Šifrerja iz Maribora
razpisuje:
eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarju Gorazdu Šifrerju iz Maribora
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica
Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 02/02-329/15

Ob-3545/15

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih,
objavlja Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica
talcev 9, 2000 Maribor, razpis za delovno mesto
vodja centra/službe/delovne enote III – m/ž,
v organizacijski enoti Medicina dela, prometa
in športa,
za mandatno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega
imenovanja.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba, smer zdravstvena
nega oziroma višje šolska izobrazba (prejšnja) smer
zdravstvena nega;
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– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– podiplomski študij iz MDPŠ;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje urejevalnikov besedil, preglednic, internet, e-pošta).
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba;
– program dela in razvoja zdravstvene nege v organizacijski enoti.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v
izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba za pravne
in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
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Evidence sindikatov
Št. 101-8/2015-4

Ob-3375/15

Veljavna pravila Sindikata KNSS – Neodvisnost
Komunala Novo mesto, s sedežem na naslovu Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto, ki so bila sprejeta na ustanovnem zboru sindikata dne 13. 9. 2015, se
sprejmejo v hrambo pri Upravni enoti Novo mesto.
Pravila sindikata so vpisana v evidenco temeljnih
aktov sindikatov pod zaporedno številko 211.
Št. 101-45/2015-4

Ob-3405/15

Statut Organizacije sindikata Urada RS za intelektualno lastnino (kratica: OS URSIL), Kotnikova
ulica 6, Ljubljana, ki je v hrambi pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Center, na podlagi odločbe številka 10117/2011-4 z dne 28. 4. 2011, in je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 331, se z dnem
31. 12. 2015 izbriše iz evidence statutov sindikatov.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 586/2015

Os-3453/15

Izvršitelj je na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Mariboru In 586/2015 z dne 20. 8. 2015 opravil
dne 6. 11. 2015 rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje, št. 2, k.o. 659-Tabor,
na naslovu Ulica Moše Pijade 31, v izmeri 64,22 m2. Stanovanje št. 2, se nahaja v stavbi št. 335, last dolžnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 11. 2015

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
IV P 417/2015

Os-2937/15

Okrožno sodišče v Celju je v pravdni zadevi, ki se
vodi pod opr. št. IV P 417/2015, v skladu s členom 82
ZPP sklenilo:
Za začasno zastopnico tožene stranke: Shaban
Dezdari, se postavi Mirjana Belej, odvetnica v Celju.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v
postopku, dokler prvotožena stranka oziroma njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler Center
za socialno delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 9. 2015
0406 Z 38/2015

Os-3410/15

Okrajno sodišče v Krškem je v zadevi zavarovanja
denarne terjatve upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Šubičeva
ulica 2, Ljubljana, po Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Vrhovčeva ulica 18, Novo mesto, proti
dolžniku Jožetu Lužar, Grünmarkt 16/2, Steyr, Avstrija,
zaradi zavarovanja 4.095,71 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Jožetu Lužar, Grünmarkt 16/2, Steyr, Avstrija, 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 Kristina Jalovec,
odvetnica v Krškem.
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 Krškem
dne 6. 11. 2015
VL 119487/2015

– odvetnik, Ulica heroja Lacka 10, Ptuj, zaradi izterjave
1.239,74 EUR, sklenilo:
dolžniku Dušan Rabuza, Trstenjakova ulica 5a,
Ptuj, 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 odv. Martin
Graj, Ulica heroja Lacka 10, Ptuj.
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. 11. 2015
I D 380/2013

Okrajno sodišče v Mariboru je v zapuščinski zadevi
po pok. Mariji Hojski, roj. 16. 9. 1914, nazadnje stan.
Dvorakova ul. 14, Maribor, v skladu s 4. točko drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP)
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ), s sklepom, opr. št. I D 380/2013 z dne 17. 8. 2015,
za začasnega zastopnika dedinji Emi Amman, roj. 5. 12.
1945, neznanega bivališča, postavilo odvetnico Tino
Šošter, Mladinska ulica 54, Maribor, zaradi zastopanja
v zgoraj navedeni zapuščinski zadevi.
Začasna zastopnica bo zastopala dedinjo v postopku vse do takrat, dokler dedinja ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dedinji
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 9. 2015
I N 35/2015

Os-3425/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici
Poloni Klančič v nepravdni zadevi predlagateljice Tanje
Manfreda, Ložice 92, Deskle, ki jo zastopa notarka Katjuša Gorjan iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi za
mrtvega, in sicer Gabrijelčič Antona, pok. Jožefa, Ložice
163, Deskle, izven naroka, dne 2. 11. 2015 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku se nasprotnemu udeležencu Antonu Gabrijelčiču, neznanega bivališča, postavi
začasna zastopnica, odvetnica Maja Krašovec Orel iz
Nove Gorice, ki bo zastopala nasprotnega udeleženca
v nepravdni zadevi I N 35/2015, vse 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 Novi Gorici
dne 2. 11. 2015

Oklici dedičem

Os-3520/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – Centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Mestne
občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, ki jo zastopa zak. zast.
Miran Senčar, proti dolžniku Dušanu Rabuza, Trstenjakova ulica 5a, Ptuj, ki ga zastopa zak. zast. Graj Martin

Os-3137/15

II D 94/2015

Os-3287/15

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Jankovec Mariji, hčerki Janeza,
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rojeni dne 6. 12. 1932, umrli dne 20. 12. 2014, nazadnje
stanujoči na naslovu Šentjošt nad Horjulom 38, Dobrova
- Polhov Gradec, državljanki Republike Slovenije.
Med postopkom je sodišče ugotovilo, da ne razpolaga s podatki o sorodnikih, ki bi lahko prišli v poštev kot zakoniti dediči. Glede na navedeno sodišče
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma do
sodelovanja v zapuščinskem postopku po pok. Jankovec Mariji poziva, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2015
D 86/2015

Os-3297/15

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pok. Ceković Budinski Božici, roj. 18. 12. 1960, nazadnje stanujoča Gibina 82, umrli dne 9. 5. 2015.
Zakoniti dediči sodišču niso znani, zato s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave
oklica na spletni strani in na sodni deski tukajšnjega
sodišča ter na oglasni deski Matičnega urada Ljutomer
in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 20. 10. 2015
D 104/2015

Os-3298/15

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pok. Meznarič Simonu, roj. 16. 6. 1977, nazadnje
stanujoč Podgradje 33, umrlem dne 1. 6. 2015.
Zakoniti dediči sodišču niso znani, zato s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave
oklica na spletni strani in na sodni deski tukajšnjega
sodišča ter na oglasni deski Matičnega urada Ljutomer
in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 20. 10. 2015
I D 1186/2011

Os-3273/15

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po pokojni Mariji Žmavc, nazadnje
stan. Ob Blažovnici 53, Limbuš, rojeni 12. 5. 1954, je
sodišče ugotovilo, da je zapustnica imela enega brata
Emila Žmavca, rojen 23. 11. 1966, katerega naslov bivanja sodišču ni znan.
Sodišče zato poziva Emila Žmavca (brat zapustnice), rojen 23. 11. 1966, in vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se priglasijo sodišču v enem letu
od objave oklica na oglasni deski Okrajnega sodišča v
Mariboru, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 10. 2015

II D 680/2015

Os-3282/15

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po pokojni Ljubici Godina, rojeni
21. 2. 1946, nazadnje stanujoči Borštnikova ulica 55,
Maribor, ki je umrla 19. 3. 2015, je sodišče ugotovilo, da
so se dedovanju odpovedali dediči I. dednega reda, zato
so k dedovanju poklicani dediči II. oziroma III. dednega
reda, neznanih imen in naslovov.
Sodišče zato poziva dediče II. in III. dednega reda
(bratje in sestre pokojne ter njihovi potomci) ter 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.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 10. 2015

Oklici pogrešanih
N 63/2015

Os-3299/15

Pred Okrajnim sodiščem v Piranu poteka na predlog predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa
Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Zunanji
oddelek v Kopru, Ferrarska ulica 5b, 6000 Koper, zoper
nasprotnega udeleženca, pogrešanega Franca Prelca,
pok. Bartola, iz Portoroža, neznanega datuma rojstva
in neznanega bivališča, ki ga po Odločbi Centra za
socialno delo Piran, številka 1221-32/2015 z dne 24.
9. 2015 zastopa Adrijana Kumar, Ulica Svobode 20,
Piran, postopek razglasitve pogrešane osebe za mrtvo.
O pogrešanemu Francu Prelcu je znano zgolj to, da
je lastnik zemljiške parcele z ID znakom: 2595-1582/250, lastninsko pravico pa naj bi pridobil na podlagi pogodbe z dne 5. 11. 1911, kakor izhaja iz zgodovinskega
izpiska iz zemljiške knjige.
Pogrešano osebo se poziva, da se oglasi, vse, ki
bi karkoli vedeli o njenem življenju, zlasti pa smrti, pa
se poziva, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Piranu
v roku treh mesecev od objave tega oklica, sicer bo po
poteku tega roka sodišče pogrešano osebo razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 19. 10. 2015
N 61/2015

Os-3226/15

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni
postopek predlagateljice Marije Kakovič, Kidričeva ulica
13, 6210 Sežana in nasprotne udeleženke Ane Trnovec,
roj. Mlač, roj. 30. 7. 1870 v Rodiku, nazadnje prebivajoči
v Rodiku 44, 6240 Kozina, sedaj neznanega bivališča,
zaradi razglasitve nasprotne udeleženke za mrtvo.
Po navedbah predlagatelja naj bi bila pogrešana
Ana Trnovec že prav gotovo mrtva, čeprav njena smrt
ni nikjer uradno zaznamovana, saj je od njenega rojstva
minilo že več kot 145 let.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli
o pogrešani in njenem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 8. 10. 2015
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Os-3468/15

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni
postopek predlagatelja Boštjana Baloha, Borjana 103,
Breginj, zaradi razglasitve pogrešanega Leopolda Lavrenčiča za mrtvega.
Pogrešani se je rodil 21. 10. 1879 v Podbeli št. 35,
materi Katarini Lavrenčič, rojeni Marcola in očetu Mihaelu Lavrenčiču. Drugi podatki o njegovem življenju niso
poznani.
V zemljiški knjigi je še vedno vpisan kot izključni
lastnik nepremičnin s parc. št. 1762/6, 3292/0, 3294/0
in 3534/0, vse k.o. 2218 Borjana.
Pogrešanega bo v postopku kot skrbnik za poseben primer zastopal Center za socialno delo Tolmin po
pooblaščeni osebi.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi
smrti, naj to sporoči sodišču v treh mesecih od objave
oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka razglasilo
pogrešanega za mrtvega v skladu z določili Zakona o
nepravdnem postopku.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 17. 11. 2015
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo

Drugo preklicujejo

Fin-plus, zavarovalno zastopanje, Peter Kovač s.p., v imenu Agencije Mori d.o.o., številke zavarovalnih ponudb: Prva osebna zavarovalnica d.d.:
40302917-19, 40211831, 40211834-38, 4030145961, 40303496-500, 40214829, 40214831, 4021503132, 40215040, 40215042, 40215011, 40215013-14,
40212685-86, 40212691, 40302926-29, 40302931-35,
40212963-66, 40212968, 40212973-74, 40212976-77;
KD Življenje zavarovalnica d.d.: 1196543-44; Generali
d.d.: 833900296556, 833900296629, 833900296645,
833900296661,
833900297404,
833900298214,
833900298222,
833900298419,
833900298427,
833900286011,
833900286020,
833900286038,
833900286046,
833900286054,
833900286062,
833900286089, 833900286100. Ob‑3526/15
GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ul. 39,
2000 Maribor, kot izdajatelj naslednje dokumente, in
sicer: police za sklenitev GRAWE avtomobilskega zavarovanja: 1086319, 1091292, 1091298, 1099651, zelene
karte: 151485, 159042. Ob-3531/15
Koser Franc, Vurberk 29, Spodnji Duplek, zavarovalno polico, št. 50500104106, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica, d.d. gnp‑336081
Koser Milica, Vurberk 29, Spodnji Duplek, zavarovalno polico, št. 50500104219, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica, d.d. gno‑336082
Kovač Andrej, Proseniško 24B, Šentjur, zavarovalno polico, št. 70000039827, izdala zavarovalnica KD
Življenje- Adriatic Slovenica, d.d. gnr‑336079
Plankl Jernej s.p., Zavarovalno zastopanje, v imenu
Agencije Mori d.o.o., številke zavarovalnih ponudb: Prva
osebna zavarovalnica d.d.: 40212695-96, 40212700,
40212810-11, 40212815-17, 40302937-42; Wiener
Stadtische Zavarovalnica d.d.: 110000323851; Generali d.d.: 833900491081, 833900491111; Adriatic Slovenica d.d.: 76600016387-88, 76600044341-42; Tilia d.d.:
6017611, 6017616, 6017623, 6017627-28, 601763637, 6017666-67, 6017669, 6021421-24, 6021453-55,
6021457. Ob‑3519/15
Rudnik Marjan s.p., Zavarovalno zastopanje Marjon, številke zavarovalnih ponudb: Tilia d.d.: 6024310,
NZ0906024463. Ob‑3518/15
Vasiljevič David, Pod smrekami 18, Šempeter v
Savinjski dolini, zavarovalno polico, št. 50500121344,
izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnq‑336080
Zavarovalno zastopanje Karl Blaznik s.p., številke zavarovalnih ponudb: Generali d.d.: 833900496873,
833900496911; Wiener Stadtische Zavarovalnica d.d.:
120000326038, Adriatic Slovenica d.d.: 76600009627.
Ob‑3517/15
Zavarovalno zastopanje, Mojca Kelc s.p., številke
zavarovalnih ponudb: Tilia d.d.: 6024242. Ob‑3527/15

Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip dokumenta:
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2731663, ime in priimek pooblaščenca: Križaj Anica, šifra: 5746, PE: Postojna; tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta:
76600019770, ime in priimek pooblaščenca: Satler Boštjan, šifra: 4311, PE: Murska Sobota; tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600019762, ime in
priimek pooblaščenca: Hajdič Kristjan, šifra: 5250, PE:
Murska Sobota; tip dokumenta: 06-ŽIV-07/12, št. dokumenta: 2017, ime in priimek pooblaščenca: Medved Jan,
šifra: 5817, PE: Nova Gorica; tip dokumenta: 06-ŽIV07/12, št. dokumenta: 827, ime in priimek pooblaščenca:
Gnezda Darko, šifra: 1054, PE: Nova Gorica; tip dokumenta: 06-ŽIV-05/14, št. dokumenta: 76800000056,
ime in priimek pooblaščenca: Pirtovšek Matej, šifra:
5470, PE: Nova Gorica; tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13,
št. dokumenta: 76600044736, ime in priimek pooblaščenca: Harej Ervin, šifra: 0291, PE: Centrala; tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600005243,
ime in priimek pooblaščenca: Žorga Igor, šifra: 0980,
PE: Centrala; tip dokumenta: 06-ŽIV-11/13, št. dokumenta: 76100002354, ime in priimek pooblaščenca:
Tomšič Neva, šifra: 0855, PE: Koper; tip dokumenta:
06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600000964, ime in priimek pooblaščenca: Prašnikar David, šifra: 1160, PE:
Koper; tip dokumenta: OBR-PZZ 468, št. dokumenta:
73900000011–73900000016, ime in priimek pooblaščenca: Maučec Simon, šifra: 0540, PE: Koper; tip dokumenta: 06-ŽIV-09/13, št. dokumenta: 76700003821,
ime in priimek pooblaščenca: Kompara Vesna, šifra:
0401, PE: Koper; tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600026952, tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13,
št. dokumenta: 76600026958–76600026959, ime in
priimek pooblaščenca: Jošt Miriam, šifra: 1080, PE:
Ljubljana; tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600029450, ime in priimek pooblaščenca: Petrič
Janez, šifra: 0648, PE: Ljubljana; tip dokumenta: OBR-PZZ 468, št. dokumenta: 73900000353–73900000355,
tip dokumenta: 06-ŽIV-06/11, št. dokumenta: 811, ime in
priimek pooblaščenca: Janževec Golob Nataša, šifra:
0327, PE: Ljubljana; tip dokumenta: PO-FP-01/11, št.
dokumenta: 01194086, ime in priimek pooblaščenca:
Bosančić Ljiljana, šifra: 5064, PE: Ljubljana; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2701185, ime
in priimek pooblaščenca: Drobnič Metka, šifra: 4590,
PE: Ljubljana; tip dokumenta: PO-ŽKA-03/13, št. dokumenta: 08052112, ime in priimek pooblaščenca: Kalan
Simona, šifra: 5242, PE: Ljubljana; tip dokumenta: OBR-PZZ 468, št. dokumenta: 73900000407, tip dokumenta:
06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600009126, ime in priimek pooblaščenca: Potočnik Gorazd, šifra: 5742, PE:
Ljubljana; tip dokumenta: 08-SVI-02/07, št. dokumenta:
86053–86059, ime in priimek pooblaščenca: Zlatnar
Marko, šifra: 0957, PE: Ljubljana. Ob‑3516/15
Beribak Mateja, Ul. bratov Komel 37, Ljubljana Šentvid, študentsko izkaznico, št. 18030830, izdala Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. gnl‑336060
Cijan Transport d.o.o., Ulica 9. septembra 146A,
Šempeter pri Gorici, izvod licence št. 012925/007, za
vozilo DAF, reg. št. KR SV-202, veljavnost 28. 10. 2018.
gnx‑336073

Spričevala preklicujejo
Klemenčič Luka, Spodnja Polskava 315A, Pragersko, diplomo Univerze v Mariboru, FNM, leto izdaje
2012. gnu‑336076
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Đukić Gaja, Ulica v Kokovšek 30, Ljubljana - Črnuče, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnh‑336064
Erbida Peter, Krallova ul. 38, Novo mesto, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500014978001, izdal Cetis
Celje, d.d. gny‑336072
Felicijan Igor, Ulica OF 4A, Radeče, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500020837001, izdal Cetis
Celje, d.d. gnb‑336070
Fičur Djamiro, Hrušica 47, Podgrad, digitalno tahografsko kartico, št. 107050004125001, izdal Cetis Celje,
d.d. gnz‑336071
Ilc Jože, Chengdujska 2, Ljubljana, izvod licence,
št. 0001LJ SS 434, za osebni avto, reg. št. LJ SS 434,
veljavnost od 6. 3. 2014. gnm‑336063
Jauk Karel, Gornji Črnci 27A, Cankova, izkaznico
ribiškega čuvaja, št. 159 in značko, izdal Zavod za ribištvo. gnd‑336068
Karanta Transport d.o.o., Brnčičeva ulica 13, Ljubljana - Črnuče, izvod licence, št. GE006576/03787/002,
za vozilo MAN TGL 12.240 4X2 BL, reg. št. LJ UA-078,
veljavnost 20. 2. 2019. gns‑336078
Kraševec Simona, Dražgoška ulica 5, Kranj, študentsko izkaznico, št. 01003336, na ime Rihtaršič Simona, izdala Pedagoška fakulteta. gnk‑336061
Kreanit Ekspres d.o.o., Parmova ulica 53, Ljubljana,
osnovno licenco št. GE000455/06777, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnf‑336066
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KS Logistik d.o.o., Lesično 26A, Lesično, izvod
licence, št. GE0004/05385/033, za vozilo z reg. št. CE
D5-28M, veljavnost 30. 9. 2018. gng‑336065
Pavlič Anton, Pameče 181, Slovenj Gradec, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500009043001, izdal
Cetis Celje, d.d. gnt‑336077
PEP d.o.o., Ulica 15. maja 10B, Koper - Capodistria, izvod licence, št. GE005122/04606/001, za vozilo
reg. št. KP-RK-051 in GE005122/04606/004, za vozilo
reg. št. LJ-71-5VU. gnm‑336059
Podergajs Matic, Spodnje Grušovje 7, Slovenske Konjice, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor.
gne‑336067
Špindler Dejan, Lahonci 103, Ivanjkovci, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500040775000, izdal Cetis
Celje, d.d. gnc‑336069
Vidović Goran, Gasilska 2, Ljubljana, potrdilo o
uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za upravljavca prevozov, št. 801307, izdajatelj Ministrstvo za promet, leto izdaje 2011. gnv‑336075
Vidović Goran, Gasilska 2, Ljubljana, izvode nacionalnih licenc za avtotaksi prevoze, št.
G006579/06870/001, /011, /014, /015, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnw‑336074
Vrba d.o.o., Struževo 4, Kranj, izvod licence, št.
GE006034/00914/010, za vozilo z reg. št. KR RK 415,
veljavnost 3. 2. 2018. gnj‑336062
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