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Javni razpisi
Št. 70379/2015

Ob-3706/15
Popravek

V Javnem razpisu »Spodbujanje pripravništev«
(OP20.00002) v okviru 8. prednostne osi: Spodbujanje
zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile
8. 2. prednostne naložbe: Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, zlasti tistih, ki niso zaposleni in se ne
izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki jim
grozi socialna izključenost, in mladimi iz odrinjenih skupnosti, tudi z izvedbo Jamstva za mlade 8.2.1 Znižanje
brezposelnosti mladih Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 98/15 z dne 18. 12.
2015, se popravi v drugem odstavku točke 7.2. Postopek ocenjevanja na podlagi meril besedilo »največ 95
vlog«, ki pravilno glasi »največ 100 vlog«.
Socialna zbornica Slovenije

Št. 4400-33/2015

Ob-3700/15

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih
v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/14, 65/14, 32/15 in
84/15, v nadaljnjem besedilu: Uredba),
– Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08,
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15, v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9,
v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU) objavlja
javni razpis
za Ukrep IV: Finančna pomoč za nadomestilo
škode ob poginu živali zaradi vraničnega prisada

1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa

Razpisana sredstva

Vrsta javnega razpisa
Objava in zaključek razpisa
Cilj ukrepa
Informacije o razpisu

Predmet podpore javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v obliki podpore
na žival za odpravo posledic škode ob poginu živali zaradi izbruha vraničnega prisada.
Višina nepovratnih sredstev namenjenih za Ukrep IV: finančna pomoč za nadomestilo škode ob poginu živali zaradi vraničnega prisada znaša do 13.000 evrov v letu
2016.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 553810 – Program podpor za prestrukturiranje kmetijstva na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo).
Odprti
Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu
RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.
Finančna pomoč ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
INFO točka na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija), tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in
petek od 7.30 do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti
na naslov: aktrp@gov.si.

2. Predmet javnega razpisa
2.1. Skladno z drugim odstavkom 11.č. člena Uredbe je predmet podpore tega javnega razpisa dodelitev
nepovratnih sredstev v obliki podpore na žival za odpravo posledic škode ob poginu živali zaradi izbruha
vraničnega prisada.
2.2. Skladno s tretjim odstavkom 11.č. člena Uredbe se za škodni dogodek iz prejšnjega odstavka te točke
šteje pogin živali zaradi izbruha vraničnega prisada (v
nadaljnjem besedilu: škodni dogodek pri ukrepu IV).

3. Vlagatelji
3.1. Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva
v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga
vlogo v skladu s tem javnim razpisom.
3.2. Upravičenec do sredstev je kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči po
tem javnem razpisu.
4. Pogoji za pridobitev sredstev
4.1. Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge.
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4.2. Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo skladno
z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.
4.3. Vlagatelj mora pri pripravi vloge na ta javni razpis uporabljati podatke iz uradnih evidenc.
4.4. Vlagatelj mora biti na dan oddaje vloge na ta
javni razpis vpisani v register kmetijskih gospodarstev.
4.5. Skladno z 11.d. členom Uredbe mora vlagatelj
za pridobitev sredstev iz naslova tega javnega razpisa
izpolnjevati naslednje pogoje:
– kmetijsko gospodarstvo je na dan pogina živali
vpisano v register kmetijskih gospodarstev;
– vlagatelju je poginila žival zaradi vraničnega prisada v letu 2015;
– na dan škodnega dogodka pri ukrepu IV ima vlagatelj živali vpisane v registru živali;
– vlagatelju je bila izdana odločba pristojnega organa o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje
vraničnega prisada;
– vlagatelj je v zvezi s škodnim dogodkom pri ukrepu IV. vpisan v informacijski sistem za spremljanje,
nadzor in poročanje o določenih boleznih živali (EPI);
– vlagatelju so bili izdani odvozni listi veterinarsko
higienske službe za poginule živali;
– vlagatelju je bila izdana odločba o ukinitvi vseh
ukrepov, ki so bili uvedeni zaradi vraničnega prisada.
4.6. Podpora se lahko uveljavlja največ za število
živali, ki so na posameznem kmetijskem gospodarstvu
poginile zaradi okužbe z vraničnim prisadom in so navedene v odločbi o ukinitvi vseh ukrepov, ki so bili uvedeni
zaradi vraničnega prisada.
5. Finančne določbe
5.1. Skladno z prvim odstavkom 11.e člena Uredbe
se sredstva iz naslova tega javnega razpisa dodelijo
upravičencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev.
5.2. Skladno z drugim odstavkom 11.e člena Uredbe znaša finančna pomoč:
– 900,00 eura na poginulo kravo,
– 950,00 eura na poginulo telico, starejšo od dveh
let,
– 1.100,00 eura na poginulega bika, starejšega od
dveh let,
– 800,00 eura za poginulo goved, staro od enega
do dveh let,
– 480,00 eura na poginulo goved, staro od 6 mesecev do enega leta,
– 250,00 eura na poginulega teleta, starega do
6 mesecev.
5.3. V skladu s četrtim odstavkom 11.e člena Uredbe lahko isti upravičenec pridobi podporo po ukrepu IV:
Finančna pomoč za nadomestilo škode ob poginu živali
zaradi vraničnega prisada le enkrat v treh letih.
5.4. Za podporo zaradi škode, ki je nastala zaradi
škodnega dogodka pri ukrepu IV, se zagotovijo sredstva
v višini 13.000 evrov v letu 2016 iz razpoložljivih sredstev za ukrepe ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
ob upoštevanju 24. člena zakona, ki ureja izvrševanje
proračunov Republike Slovenije.
5.5. Skladno z drugim odstavkom 1. člena Uredbe
se sredstva iz tega javnega razpisa dodelijo po pravilih
o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo
1408/2013/EU.
5.6. Dodeljena sredstva se upravičencem nakažejo na transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona
o kmetijstvu.
5.7. Sredstva iz tega javnega razpisa se dodelijo
z odprtim javnim razpisom v skladu z Zakonom o kmetijstvu.
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6. Omejitve
6.1. Skladno z drugim odstavkom 16. člena Uredbe
se sredstva ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen,
kakršnega navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem
javnem razpisu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
6.2. Skladno s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe
se sredstva ne dodelijo za izvajanje ukrepa zunaj Republike Slovenije. Sedež kmetije mora biti na ozemlju
Republike Slovenije.
6.3. Skladno s prvim odstavkom 4. člena Uredbe
se poleg pomoči de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, istemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme
dodeliti še državna pomoč, če bi takšno seštevanje
povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera
v predpisih Unije.
6.4. Skladno z drugim odstavkom 4. člena Uredbe
skupni znesek vseh de minimis pomoči v kmetijstvu, ki
se odobri in izplača enotnemu podjetju iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1408/2013/EU ne sme presegati
15.000 evrov v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
6.5. Skladno s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe
kumulativni znesek vseh pomoči de minimis, dodeljen
kmetijskim gospodarstvom, v kateremkoli obdobju treh
proračunskih let, ne sme presegati nacionalne omejitve
iz Priloge Uredbe 1408/2013/EU.
6.6. Skladno s četrtim odstavkom 4. člena Uredbe, če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki
spadajo na področje uporabe Uredbe 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 (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013,
str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU),
se pomoč de minimis dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje v skladu s to uredbo lahko
kumulira s pomočjo de minimis dodeljeno sektorjem ali
dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje, določene
v Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali
stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
6.7. Skladno s petim odstavkom 4. člena Uredbe,
če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti, dejaven
v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske pro
izvodnje, v skladu s to uredbo, lahko kumulira s pomočjo
de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU)
št. 717/2014 z dne 27. julija 2014 o uporabi členov 107
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči
de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190
z dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih
proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene
v skladu z Uredbo 717/2014/EU.
7. Nadzor nad izvajanjem
7.1. Skladno s prvim odstavkom 17. člena Uredbe,
mora Agencija še pred odobritvijo pomoči preveriti višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega
upravičenca v centralni evidenci pomoči de minimis za
kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi ministrstvo, za de minimis
v gospodarskem sektorju, pa v evidenci državnih pomoči, ki jo vodi Sektor za spremljanje državnih pomoči na
ministrstvu, pristojnem za finance.
7.2. Skladno z drugim odstavkom 17. člena Uredbe, mora Agencija za upravičence, ki so enotno pod-
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jetje, predhodno preveriti, da že dodeljena pomoč de
minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja, ne
presega 15.000 evrov v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
7.3. Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom
2. člena Uredbe EU/1408/2013 pomeni vsa podjetja, ki
so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
(d) 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 kateremkoli razmerju iz točk (a)
do (d) zgornjega odstavka preko enega ali več drugih
podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
7.4. Skladno s tretjim odstavkom 17. člena Uredbe
mora Agencija v roku 15 dni po izplačilu pomoči de minimis posameznemu upravičencu poročati ministrstvu
o dodeljenih pomočeh na obrazcu in na način, ki ga
ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.
8. Razpisna dokumentacija in informacije
8.1. Vlogo na ta javni razpis je treba vložiti v pisni
obliki na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in je
objavljen na spletni strani ministrstva in Agencije. Sestavni deli vloge morajo biti speti v mapi, oštevilčeni po
zaporedni številki od skupnega števila vloženih strani
in priložen jim mora biti natančen seznam vstavljene
dokumentacije, podpisan s strani vlagatelja. Na ovojnici
vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta)
oddaje vloge na pošti, označen s strani pošte, naslov
vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se
prijavlja: »Ne odpiraj – vloga za javni razpis za ukrep IV:
Finančna pomoč za nadomestilo škode ob poginu živali
zaradi vraničnega prisada.«
8.2. Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno
dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do
četrtka od 7.30 do 15. ure in petek od 7.30 do 14. ure.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti
na naslov: aktrp@gov.si.
8.3. Stroški izdelave vloge in manipulativni stroški
bremenijo upravičenca.
9. Rok in način prijave
9.1. Vlogo na ta javni razpis vlagatelji pošljejo pisno
s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, p.p. 189, 1000 Ljubljana, ali vložijo na
vložišču Agencije.
9.2. Vloge na ta javni razpis se vlagajo peti dan po
objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, pa vse do
zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani
ministrstva.
9.3. Pri vlogi, ki je poslana s priporočeno pošiljko,
se za čas vložitve šteje čas oddaje priporočene pošiljke
na pošti. Kadar na priporočeni pošiljki čas oddaje pošiljke ni ugotovljen kljub poizvedbi na pošti, se šteje, da
je vloga vložena kot zadnja na dan, ko je bila pošiljka
oddana na pošti.
9.4. Kadar vlogo vlagatelj vloži na vložišču Agencije, se za čas vložitve šteje čas prejema pošiljke v glavni
pisarni Agencije.
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9.5. Vloga, ki ni poslana pisno s priporočeno pošiljko ali vložena na vložišču Agencije, se zavrže.
9.6. Vloga oddana pred rokom za oddajo vlog, se
s sklepom zavrže.
10. Obravnava in postopek odobritve vlog
10.1. Odpiranje vlog ni javno.
10.2. Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog na javni razpis. Vloge se preverjajo po vrstnem
redu časa oddaje popolne vloge.
10.3. Izpolnjevanje pogojev vloge na javni razpis
se preverja po vrstnem redu na seznamu popolnih vlog
na javni razpis.
10.4. Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne
vloge na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje, in sicer do
višine razpisanih sredstev za posamezen ukrep.
10.5. Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev in imata na zadnjem mestu
seznama prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak
datum in čas (ura, minuta) oddaje, Agencija izvede žrebanje za določitev vrstnega reda dodelitve sredstev. Pri
žrebu so lahko navzoči tudi vlagatelji. O datumu in času
žrebanja Agencija pisno obvesti vlagatelje. Tričlansko
komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje,
imenuje predstojnik agencije med javnimi uslužbenci,
zaposlenimi na Agenciji.
10.6. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agencije. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo
člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila
žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
10.7. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane
pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za
dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine
razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. Vlagatelj mora v osmih dneh od vročitve obvestila poslati
na Agencijo izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da
se ne strinja in se vloga zavrne.
10.8. Poziv k razjasnitvi vloge zaradi številk uradnih
dokumentov ali evidenc ne vpliva na vrstni red prejetih
vlog.
10.9. O izpolnjevanju pogojev po tem javnem razpisu odloči Agencija z odločbo o pravici do sredstev.
V odločbi o pravici do sredstev se navede, da gre za
pomoč de minimis v kmetijskem sektorju po Uredbi
1408/2013/EU.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 430-1414/2015/25

Ob-3683/15
Obvestilo

o dodatnih pojasnilih v zvezi s pripravo vloge
ter o spremembah objave javnega razpisa
in razpisne dokumentacije
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, preseljene 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.
Vse potencialne prijavitelje obveščamo, da se spremeni objava javnega razpisa v:
1. prvem odstavku 5. točke, in sicer se pravilno
glasi:
»Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis
znaša 850.500,00 EUR. Projekt se bo pričel izvajati,
ko bo naročnik obvestil izvajalca o prihodu upravičencev v Republiko Slovenijo, predvidoma v letu 2016, in
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se izvajal do zaključka vseh predvidenih aktivnosti za
upravičence, vendar najdlje do 30. 6. 2018. Naročnik
bo obvestil izvajalca o upravičencih za udeležbo orientacijskega programa. Izvajalec je dolžan pričeti izvajati
program v roku 7 dni od prejema obvestila naročnika.«
2. prvem odstavku 6. točke, in sicer se pravilno
glasi:
»Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do 13. 1. 2016, najkasneje do 15. ure.«
3. 7. točki, in sicer se pravilno glasi:
»Odpiranje vlog ni javno. Potekalo bo predvidoma
14. 1. 2016.«
4. drugem odstavku 10. točke, in sicer se pravilno
glasi:
»Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni
»O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer
najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod
pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 29. 12. 2015.«
Hkrati vas obveščamo, 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 “Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge in spremembe razpisne
dokumentacije“, z dne 18. 12. 2015.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 1101-3/2015-7
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Na podlagi 3. člena Splošnih pogojev poslovanja
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09, 102/12 in 108/13;
v nadaljevanju: SPP) in v skladu s Poslovnim in finančnim
načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije za leto 2015, ki ga je Vlada Republike
Slovenije sprejela 16. 7. 2015, in Rebalansom Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2015, ki
ga je Vlada Republike Slovenije sprejela 9. 9. 2015, ter
Direktivo Sveta 2003/109/ES o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (Ur. l. L 016, 23. 1.
2004), Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
sofinanciranja podoktorskega študija na European
University Institute (EUI) za leto 2016 (200. JR)
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje enoletnega podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na European University Institute
(v nadaljevanju: EUI) enemu vlagatelju, ki bo na podoktorsko raziskovalno izobraževanje sprejet in se bo nanj
vpisal v študijskem letu 2016/2017.
2. Višina razpisanih sredstev in višina sofinanciranja
Vrednost javnega razpisa je 30.000,00 EUR.
Izbran vlagatelj bo prejel sofinanciranje v (bruto)
višini:
– 2.475,00 EUR (bruto) mesečno za življenjske
stroške za 12 mesecev;
– 300,00 EUR (bruto) enkratno za potne stroške.
3. Pogoji javnega razpisa
Na razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki je:
– državljan Republike Slovenije,
– državljan države članice Evropske unije (v nadaljevanju: EU), če izkaže vsaj petletno neprekinjeno pre-

bivanje v Republiki Sloveniji neposredno pred rokom za
prijavo na javni razpis, po katerem uveljavlja štipendijo,
– delavec migrant EU, ki je državljan druge države
članice EU, če je zaposlen ali samozaposlen v Republiki
Sloveniji, ali njihov vzdrževani družinski član,
– obmejni delavec, ki je državljan države članice
EU in prebiva v drugi državi članici EU, če je zaposlen
ali samozaposlen v Republiki Sloveniji, ali njihov vzdrževani družinski član,
– državljan tretjih držav, ki je pridobil status rezidenta za daljši čas.
Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka mora posamezen vlagatelj izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– je v študijskem letu 2016/2017 sprejet na podoktorski študij na EUI in bo v tem študijskem letu program
tudi obiskoval,
– hkrati ne prejema katere od štipendij iz zakona, ki
ureja štipendiranje,
– v Republiki Sloveniji ne prejema štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje na podlagi drugih predpisov.
Pogoje iz prejšnjega odstavka mora vlagatelj, ki
mu bo sofinanciranje dodeljeno, izpolnjevati celoten čas
podoktorskega študija.
4. Dokumentacija
Vlagatelj mora oddati izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnico.
Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora vlagatelj priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril:
4.1. dokazila o izpolnjevanju pogoja iz prvega odstavka 3. točke Pogoji tega javnega razpisa; če se za
sofinanciranje prijavlja vzdrževani družinski član osebe
iz teh kategorij, mora dokazati ustrezen status osebe,
katere vzdrževani član je in status vzdrževanega družinskega člana. Državljanom Republike Slovenije tega
ni potrebno dokazovati;
4.2. potrdilo o sprejemu na podoktorski študij na
EUI v študijskem letu 2016/2017.
5. Razvrščanje vlog in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, uradna
oseba.
Če bo istočasno prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je razpoložljivih sredstev oziroma
mest, se bo za odločitev o izbiri vlagatelja uporabilo
merilo višje povprečne ocene na zadnjem izobraževanju, ki je bilo ocenjevano z ocenami, ki jih je posamezen
vlagatelj prejel do 31. 12. 2015 na podlagi dokazil, kot
so določena v naslednjih dveh odstavkih.
V primeru iz prejšnjega odstavka bo vlagatelj pozvan, da predloži original ali overjeni prepis uradnega
potrdila izobraževalne institucije o vseh doseženih ocenah na 3 stopnji (doktorski študij), ki jih je pridobil do
31. 12. 2015.
Če izobraževanje iz prejšnjega odstavka ni bilo ocenjevano z ocenami, bo moral vlagatelj predložiti:
– uradno potrdilo izobraževalne institucije, da zadnje izobraževanje, na katerega je bil vlagatelj vpisan,
ni bilo ocenjevano z ocenami;
– uradno potrdilo izobraževalne institucije o vseh
doseženih ocenah zadnjega zaključenega izobraževanja, ki je bilo ocenjevano z ocenami.
Če je vlagatelj ocene iz prejšnjih dveh odstavkov
pridobil izven Republike Slovenije, mora predložiti uradno potrdilo izobraževalne institucije o načinu ocenjevanja (ocenjevalna lestvica).
6. Pooblastilo: vlagatelj, ki v času trajanja razpisnega postopka prebiva v tujini oziroma bo odsoten
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30 dni ali več, mora pred odhodom pooblastiti osebo
s prebivališčem v Republiki Sloveniji za zastopanje v postopku dodelitve štipendije in za izvajanje pogodbenega
razmerja.
7. Rok in način oddaje vlog
Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok
prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS in traja do izbora prvega vlagatelja,
vendar najkasneje do vključno 31. 3. 2016.
Vlagatelji morajo vlogo (v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili) predložiti Javnemu
skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: vloga za
200. javni razpis).
Vlogo je možno oddati po pošti ali osebno, in sicer
v poslovnem času.
Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad prejme, preden se izteče rok za vložitev vlog. Če se vloga
pošlje priporočeno po pošti, se za dan in čas, ko sklad
prejme vlogo, šteje dan in čas oddaje na pošti.
Vloge, vložene po izboru enega vlagatelja oziroma
poteku prijavnega roka, bo sklad zavrgel.
Vloga se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in
podatke, ki jih določa ta javni razpis.
Vlagatelji, ki ne bodo oddali popolne vloge, bodo
pozvani k dopolnitvi. V primeru, da vloge ne bodo dopolnili v roku, določenem v pozivu k dopolnitvi, bo sklad
njihove vloge zavrgel.
Vloge, poslane po elektronski pošti, ki ne bodo
podpisane z kvalificiranim digitalnim potrdilom, se ne
bodo upoštevale.
Vloga je v skladu z določili 26. točke 28. člena
Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 –
uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO in 84/15
– ZZelP-J), takse prosta.
8. Odločanje in pogodbeno razmerje
Sklad vsem vlagateljem izda odločbe o izidu javnega razpisa.
Po dokončnosti odločbe ter predložitvi potrdila
o začetku podoktorskega raziskovalnega izobraževanja v študijskem letu 2016/2017, ki ga izda EUI, sklad
z izbranim vlagateljem sklene pogodbo o sofinanciranju.
Nakazilo je mogoče izvršiti šele po sklenitvi pogodbe s sofinanciranju, s katero bodo podrobneje urejene
tudi druge obveznosti.
Nakazilo se praviloma izvede v dveh obrokih, in
sicer:
– prvi obrok se izplača v koledarskem letu, v katerem je bilo odobreno sofinanciranje, in sicer za obdobje
od začetka upravičenosti do konca koledarskega leta,
v katerem je bilo sofinanciranje odobreno,
– drugi obrok se izplača v naslednjem koledarskem
letu, in sicer v 30 dneh od začetka koledarskega leta, za
obdobje od začetka naslednjega koledarskega leta do
zaključka obdobja upravičenosti.
Sklad ob nakazilu iz prejšnjega odstavka po potrebi
odvede ustrezne davke in prispevke skladno z davčno
zakonodajo.
9. Pogodbene obveznosti
Vlagatelj je dolžan zaključiti podoktorsko raziskovalno izobraževanje v roku kot ga predpisuje EUI in po
zaključku o tem skladu predložiti dokazilo o zaključku.
Podrobneje so druge obveznosti urejene s pogodbo
o sofinanciranju in SPP.
10. Dostopnost dokumentacije: besedilo javnega
razpisa, prijavnico in obrazec za pooblastilo vlagatelji
dobijo na spletni strani sklada, www.sklad‐kadri.si ali na
sedežu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj
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kadrov in štipendije, Dunajska 22 (6. nadstropje), Ljub
ljana, v poslovnem času.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije so
na voljo na spletni strani, www.sklad-kadri.si v razdelku
Aktualni razpisi – 200. javni razpis ali pri Doris Sattler na
e-poštnem naslovu: doris.sattler@sklad-kadri.si, osebno ali telefonsko med uradnimi urami, vsak delovni dan
med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, na
naslovu sklada oziroma na tel. 01/434‐58‐92.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 1101-11/2015
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Na podlagi Zakona o ratifikaciji memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav
(Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 14/11), spremembi Memoranduma o soglasju med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav (Uradni list RS- Mednarodne
pogodbe, št. 3/15) 6. člena Akta o preoblikovanju javne
ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni
list RS, št. 51/09) ter v skladu s Poslovnim in finančnim
načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije za leto 2015, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela 16. 7. 2015 ter Rebalansom Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2015,
ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela 9. 9. 2015 in
Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS,
št. 91/09, 102/12 in 108/13; v nadaljevanju: SPP) Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
(v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
za program Fulbright za leto 2017 (209. JR)
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je štipendiranje udeležencev programa Fulbright generacije 2017, in sicer za gostovanje
državljanov Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS)
v Združenih državah Amerike (v nadaljevanju: ZDA) ter
državljanov ZDA v RS.
V Fulbright generacijo 2017 so vključeni tisti Fulbright štipendisti, ki so že potrjeni s strani pristojnega
organa v ZDA in ki bodo večji del svojega gostovanja
opravili v študijskem letu 2017/2018.
2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa znaša
200.000,00 EUR.
3. Višina razpisanih sredstev
Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo:
– sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne
letalske vozovnice za ekonomski razred od RS oziroma
izjemoma drugega bližnjega letališča do ustreznega
letališča v ZDA glede na lokacijo gostujoče ustanove;
– štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ
v ZDA, če ta štipendije ne krije.
Državljani ZDA lahko za gostovanje v RS pridobijo
sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS za vsak mesec gostovanja in štipendijo
za vsak mesec gostovanja v višini:
– 850,00 EUR, če gostujejo kot študenti ali
– 1.050,00 EUR, če gostujejo kot raziskovalci.
Upravičenci bodo do sredstev, vezanih na mesec
gostovanja, upravičeni za največ toliko mesecev gostovanja, kot jih je odobril pristojni organ v ZDA.
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4. Pogoji javnega razpisa
Prijavitelji morajo za pridobitev sredstev za gostovanje izpolnjevati naslednje pogoje:
– državljanstvo države pošiljateljice,
– odobreno gostovanje v državi gostiteljici v okviru
programa Fulbright generacije 2017 s strani pristojnega
organa v ZDA.
Sklad bo izpolnjevanje pogojev preverjal na podlagi predloženih dokazil, skladno z zakonom, ki ureja
splošni upravni postopek, in s pridobitvijo podatkov iz
evidenc pri ustreznih organih, razen če bo prijavitelj to
izrecno prepovedal; v takem primeru mora prijavitelj
sam predložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev.
5. Dokumentacija
Prijava na javni razpis mora vsebovati izpolnjeno in
lastnoročno podpisano prijavnico.
Državljani RS morajo prijavnici priložiti vsaj tri ponudbe različnih prevoznikov za povratno letalsko vozovnico od RS oziroma izjemoma drugega bližnjega letališča do ustreznega letališča v ZDA glede na lokacijo gostujoče ustanove, pri čemer lahko sklad poleg ponudb,
ki jih predloži prijavitelj, preveri tudi druge ponudbe.
Državljani RS, ki želijo uveljavljati štipendijo iz druge alineje prvega odstavka 3. točke tega razpisa, morajo predložiti tudi potrdilo o višini štipendije, kot jo določi
pristojni organ v ZDA in iz katerega mora biti razvidno,
da v ZDA ne bodo upravičeni do štipendije.
Državljani ZDA morajo prijavnici priložiti potrdilo
o državljanstvu ali fotokopijo potnega lista.
Zahtevana dokazila so lahko kopije, pri čemer ima
sklad pravico zahtevati overjen prepis ali originalno listino na vpogled. Oddane dokumentacije sklad ne vrača.
6. Izbirni postopek in razmejitvena merila
V postopku javnega razpisa z odprtim rokom prijave
prejmejo sredstva tisti upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje
javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu prejetih popolnih prijav do porabe sredstev.
Če zaprošena vrednost zadnje prijave presega še
razpoložljiva sredstva, se temu prijavitelju dodeli le sorazmerni del upravičenih sredstev do skupne višine še
razpoložljivih sredstev za ta javni razpis. Če bo na isti
dan prejetih več popolnih prijav, ki izpolnjujejo pogoje,
katerih skupna zaprošena vrednost presega še razpoložljiva sredstva, se vsakemu takemu prijavitelju dodeli
sorazmerni del upravičenih sredstev do skupne višine
še razpoložljivih sredstev za ta javni razpis.
7. Obravnavanje prijav in nakazilo sredstev
Sklad vsem prijaviteljem izda odločbo. Dokončna
odločba, s katero bo zahtevku stranke ugodeno, je podlaga za izplačilo sredstev, kot je opredeljeno v nadaljevanju.
Nakazilo dodeljenih sredstev se praviloma izvrši:
– za letalski prevoz neposredno ponudniku s plačilom računa, predračuna, ponudbe ali druge ustrezne
listine, ki jo izda ponudnik in se glasi na sklad1;
– za štipendijo za gostovanje v RS oziroma v ZDA
v enkratnem znesku praviloma v 15 dneh po dokončnosti odločbe,
– za stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS pri ZZZS neposredno ZZZS na podlagi izdanega računa, oziroma če je upravičenec sam pokril te stroške, v obliki povračila praviloma v 15 dneh po predložitvi
ustreznih dokazil.

1
velja samo za državljane RS, ki imajo status študenta
in niso v delovnem razmerju ter ne opravljajo samostojne
registrirane dejavnosti v RS ali v tujini
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Sredstva iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka se državljanom RS izplačujejo na osebni račun
upravičenca, odprt pri banki v RS, drugim upravičencem
pa na osebni račun odprt pri banki v RS ali v tujini.
Če državljan RS sam plača stroške iz prve alineje
drugega odstavka te točke razpisa, se znesek povrne
na osebni račun upravičenca praviloma v 15 dneh od
prejema ustreznih dokazil, in sicer fotokopije računa,
ponudbe ali predračuna, ki je bil podlaga za plačilo, iz
katerega morajo biti razvidni podatki o letu in potniku,
in dokazila o plačilu (npr. blagajniški prejemek, izpisek
iz bančnega računa, izpisek iz kartičnega poslovanja).
8. Obveznosti
Upravičenec je dolžan:
– sklad obvestiti o datumu začetka gostovanja najkasneje v 15 dneh po nastopu gostovanja,
– izvesti gostovanje v okviru programa Fulbright
generacije 2017 v dogovorjenem trajanju,
– skladu v 30 dneh po opravljenem gostovanju predložiti vsebinsko poročilo o gostovanju, potrjeno
s strani gostujoče institucije,
– sklad obveščati o morebitnih spremembah, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na izvedbo gostovanja, v 8 dneh
od nastanka spremembe oziroma od dne, ko je za tako
spremembo izvedel,
– skrbeti za točnost in ažurnost vseh podatkov,
potrebnih za pravilno in tekoče izplačevanje sredstev,
kontaktnih podatkov ter drugih informacij.
Za mesec gostovanja se šteje vsak polni mesec
gostovanja. Polni mesec gostovanja se konča z dnevom
v mesecu, ki se po svoji številki ujema z dnem prvega
dne nastopa gostovanja, ustreznost trajanja se šteje
z vsakim začetim mesecem gostovanja.
Če bo gostovanje trajalo manj mesecev od dogovorjenega in odobrenega števila mesecev gostovanja,
mora upravičenec vrniti že izplačana sredstva za tiste
mesece gostovanja, ki ne bodo realizirani. Upravičenec
je dolžan vrniti celotna izplačana sredstva, če se ugotovi, da je v kateri koli prijavi navedel napačne, neresnične
ali zavajajoče podatke. O vračilu sredstev bo sklad izdal
odločbo, praviloma po uradni dolžnosti.
Sredstva iz prejšnjega odstavka mora upravičenec
vrniti v višini, preračunani skladno z gibanjem cen življenjskih potrebščin, v roku 30 dni od prejema zahtevka
za vračilo.
Če upravičenec ne vrne dolgovanega zneska v roku
iz prejšnjega odstavka, je dolžan poleg navedenega
zneska plačati tudi zakonske zamudne obresti od dneva
zapadlosti vračila dolgovanega zneska do dneva vračila
v skladu z zakonom, ki ureja predpisano obrestno mero
zamudnih obresti.
9. Dostopnost dokumentacije: besedilo javnega
razpisa in obrazci so na voljo na spletni strani, www.
sklad-kadri.si. Dokumentacijo je možno prevzeti tudi
osebno na sedežu sklada na Dunajski 22, Ljubljana,
v poslovnem času.
10. Rok in način oddaje prijav
Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom »Fulbright 2017
– 209. JR«.
Prijave so oproščene plačila upravne takse skladno
z 9. točko prvega odstavka 24. člena oziroma 26. točko
28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS,
št. 106/10 – UPB5, 14/15 – ZUUJFO in 84/15 – ZZelP-J).
Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok
prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar
najkasneje do vključno 28. septembra 2018.
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Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prejme pred iztekom roka za vložitev prijav. Če prijavitelj
pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad
prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati tudi osebno na naslovu
sklada v poslovnem času. Prijave, vložene po poteku
prijavnega roka, bo sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in
podatke, ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne
bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani, da prijavo
dopolnijo. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene.
Prijave, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa
ali bodo vložene po porabi sredstev, bodo zavrnjene.
Če prijavitelj odstopi od svoje prijave, mora o tem
pisno obvestiti sklad.
O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije so
na voljo na spletni strani sklada, www.sklad-kadri.si
v razdelku Aktualni razpisi, osebno ali telefonsko pa
med uradnimi urami, v ponedeljek, sredo in petek med
9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri
Špeli Sušec, e-pošta: spela.susec@sklad-kadri.si,
tel. 01/434-10-86.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Ob-3684/15
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) objavljam
javni razpis
za odkup AV del neodvisnih
producentov v letu 2015-3 (televizijska
nanizanka/nadaljevanka – 18 x 25 minut)
1. Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega
razpisa (v nadaljevanju: razpis) je odkup slovenskih
avdiovizualnih (AV) del, televizijskih nanizank oziroma
nadaljevank (18 x 25 minut), ki so izvorno producirane
s strani neodvisnih producentov. Na podlagi tega razpisa
odkupljena dela bo 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 (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.
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5. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne
sestavine, določene s tem razpisom.
6. Prijavitelj AV dela – pravna ali fizična oseba, ki
odda vlogo na razpis.
7. Soavtorji AV dela, avtorji prispevkov AV dela
in izvajalci pri AV delu – soavtorji AV dela, avtorji prispevkov AV dela in izvajalci pri AV delu, 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 – besedilo, ki povzema bistvo zgodbe
in njene najpomembnejše elemente ter opisuje glavne
like, njihove ključne odločitve in dejanja. Obsega eno
tipkano stran.
10. Režijska eksplikacija – razlaga režiserjevega
videnja nastajajočega AV dela.
11. Karakterizacija glavnih likov – opredelitev
glavne lastnosti osebe, ki nastopa v igranem AV delu:
njen spol, starost, karakterne značilnosti, družinski status, poklic, predzgodovino (kolikor je pomembna za
potek dogajanja ali razumevanje reakcij oseb), pa tudi
druge lastnosti, ki gledalcu pojasnjujejo motivacijo osebe za določena dejanja.
12. Projekt – Izraz za AV delo, ki je predmet tega
razpisa, vključno z dokumentacijo, ki se nanaša na realizacijo AV dela.
13. Realizacija projekta – proces celotne izvedbe
projekta, ki vključuje pred produkcijo (razvoj projekta,
sestavo avtorsko-izvajalske ekipe in tehnično-izvedbene ekipe, priprave na snemanje), produkcijo (obdelavo
posnetka do dokončne (finalne) kopije AV dela, s katero
se AV delo šteje za dokončano) ter spremljanje projekta
in vodenje celotne projektne dokumentacije.
14. Neodvisni producent – pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje vse pogoje za neodvisnega producenta,
določene z zakonom in drugimi predpisi, in je v skladu
s Standardno klasifikacijo dejavnosti registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije AV del (J59.110).
15. Slovensko AV delo – delo, ki izpolnjuje vse
pogoje po Uredbi o merilih oziroma pogojih za določitev
slovenskih avdiovizualnih del (Urani list RS, št. 105/01)
ali jim je ta lastnost drugače uradno oziroma pravnomočno priznana.
3. Zvrst, tematika in obseg AV del, ki so predmet
tega razpisa
RTV SLO bo na razpisu financirala odkup naslednjega AV dela: televizijske nanizanke oziroma nadaljevanke – 18 delov (programskih kosov) po 25 minut.
Nanizanka oziroma nadaljevanka naj bo iz sodobnega življenja in lahkotnejšega žanra, napisana na
ustrezni jezikovni ravni, primerni za predvajanje na javni
televiziji. Vodilna tema naj bo konkreten problem ali situacija iz sodobne slovenske družbe. Teme lahko obsegajo izzive, ki jih občutijo mlajši ljudje, ki se vključujejo
v svet odraslih, družine ali starejše generacije. Tema je
lahko tudi dogajanje v specifičnih okoljih ali družbenih
skupinah, skozi katero je moč razviti simptomatiko današnje slovenske družbe in medčloveških odnosov (pisarniško okolje, medijske hiše, občinski uradi, oglaševalske
agencije ipd.). Glavni motiv nanizanke oziroma nadaljevanke naj bo obdelan skozi prepričljivo značajsko oblikovane glavne in stranske like, ki se srečujejo z izzivi in
jih razrešujejo na svež, po možnosti nepredvidljiv način.
Zaželena je nadgradnja v smer duhovitosti in ironičnosti,
vsebina in izvedba nanizanke oziroma nadaljevanke pa
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naj bosta primerni za široko ciljno občinstvo vseh generacij in morata upoštevati načela družinskih programov
(brez nasilja, spolnosti, mučenja živali, zlorabe otrok,
spodbujanja kajenja in pitja alkohola ter uporabe drog).
4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi standardi,
v skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo: prijavljena
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
razpisanih sredstev znaša 540.000,00 EUR z vključenim DDV na celotno AV delo, oziroma 30.000,00 EUR
z vključenim DDV na posamezni programski kos.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazec za kandidiranje na razpisu, ki vključuje
obvezne podatke o prijavitelju in AV delu, ter obvezne
izjave prijavitelja (prijavni obrazec),
– obrazec finančnega predračuna AV dela,
– vzorec pogodbe o odkupu AV dela.
Prijavitelji morajo pri oddaji vlog obvezno uporabiti
obrazce iz razpisne dokumentacije, kadar so ti predvideni. Prijavitelji morajo parafirati vsako stran vzorca
pogodbe o odkupu AV dela.
7. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) Prijavitelji so 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 (pogodbene, finančne
itd.) 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.
e) Prijavitelj prijavlja slovensko AV delo, ki v času
prijave še ni realizirano oziroma dokončano.
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 morajo vloge obvezno oddati na prijavnem obrazcu RTV SLO iz dokumentacije razpisa, ki ga
ustrezno in v celoti izpolnijo ter ob koncu podpišejo in
žigosajo, če poslujejo z žigom. Prijavnemu obrazcu morajo prijavitelji obvezno predložiti tudi:
– podpisani finančni predračun projekta (obvezno
oddati na obrazcu št. 1 RTV SLO),
– na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe o odkupu AV dela (vzorec pogodbe je del dokumentacije
razpisa),
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– sinopsis (odda se za vseh 18 programskih kosov),
– scenarij (odda se za prve tri programske kose),
– režijsko eksplikacijo (odda se splošna režijska
eksplikacija za celotno AV delo),
– karakterizacijo glavnih likov,
– pogodbe s piscem/-i scenarija, glavnim režiserjem
in direktorjem fotografije, iz katerih izhajajo: obdobje sodelovanja, ki je skladno s terminskim načrtom realizacije
AV dela, honorar ter ustrezni prenos materialnih pravic
na prijavitelja, skladen z zahtevami razpisa in vzorca
pogodbe o odkupu AV dela,
– 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 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
Razpis je odprt za prijave vlog od 24. 12. 2015 do
8. 4. 2016. Prijavitelji lahko vložijo vloge do vključno
8. 4. 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 8. 4. 2016 vloži osebno na vložišču RTV SLO
ali je do vključno 8. 4. 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 AV del neodvisnih producentov v letu 2015-3 (televizijska nanizanka/nadaljevanka – 18 x 25 minut)«. 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 AV dela bodo ocenjena po naslednjih
kriterijih:
– vsebina (izbor teme, pristop k obravnavi teme,
karakterizacija glavnih likov, sporočilnost in angažiranost, primernost za ciljni krog gledalcev, reference
scenarista/-ov) – do 60 točk;
– reference glavnega režiserja in ustreznost režijske eksplikacije – do 15 točk;
– reference direktorja fotografije – do 5 točk;
– reference in profesionalna kredibilnost producenta – do 10 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 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 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 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 AV dela, kolikor strokovna komisija
presodi, da tudi 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 AV del.
S prijavitelji izbranih projektov bo RTV SLO sklenila
pogodbo o odkupu AV dela, katere vzorec je sestavni
del razpisne dokumentacije in s katero bosta prijavitelj
izbranega projekta ter RTV SLO uredili vsa medsebojna
razmerja v zvezi z odkupom. RTV SLO si pridrži pravico, da prijavitelje izbranih AV del pozove, naj pristopijo
k podpisu pogodbe. Če se prijavitelji izbranih AV 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 AV dela in RTV SLO prosta medsebojnih obveznosti.
Prijavitelji izbranih AV del morajo pred sklenitvijo
pogodbe o odkupu zagotoviti, da ob realizaciji AV dela
RTV SLO pridobi izključne ter časovno neomejene materialne avtorske in izvajalske pravice za televizijsko,
kabelsko, satelitsko in spletno predvajanje odkupljenega 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 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 AV
del, bodo porabljena v letih 2016/2017.
Sredstva bodo nakazana prijaviteljem izbranih AV
del v obrokih, ki se določijo glede na finančni predračun,
terminski načrt oziroma faze realizacije posameznega
izbranega projekta.
13. Rok za dokončanje in izročitev izbranih AV del:
AV dela bodo realizirana v obdobju 2016/2017.
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
sedežu RTV SLO ter objavljena na spletni strani RTV
SLO http://www.rtvslo.si/razpisi.
RTV Slovenija
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V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad KZG RS) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Parc. št. 272/4, v izmeri 501 m2, k.o. 738 – Prebukovje, osnovna namenska raba: delno nezazidano
stavbno zemljišče, delno drugo kmetijsko zemljišče in
delno gozd in parc. št. 272/6, v izmeri 9 m2, k.o. 738 –
Prebukovje, osnovna namenska raba: delno nezazidano
stavbno zemljišče in delno drugo kmetijsko zemljišče.
Na parc. št. 272/4, k.o. 738 – Prebukovje stoji objekt
(stavba št. 274), ki ni last prodajalca in ni predmet prodaje. Nepremičnini se prodajata v kompletu.
Izklicna cena za nepremičnini skupno znaša
20.602,40 EUR, in sicer: za del nepremičnin, ki so po
planu opredeljene kot drugo kmetijsko zemljišče oziroma gozd znaša 19.480,00 EUR, za del nepremičnin,
ki so po planu opredeljene kot nezazidano stavbno zemljišče pa znaša 1.122,40 EUR (z 22 % DDV) oziroma
920,00 EUR (brez 22 % DDV). Strošek cenitve znaša
292,80 EUR (z 22 % DDV).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod
pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki
jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične
osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo
o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti
kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje
do 8. 1. 2016 do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo: »Ponudba
za nakup nepremičnin v k.o. Prebukovje – Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo ponudb vplačati
varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677,
pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na
št. 430-61/2015 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno
vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo
prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«.
Kupec se zaveže poleg kupnine za zemljišče plačati strošek sestave kupoprodajne pogodbe, strošek
overitve podpisa prodajalca, strošek cenitve nepremičnin, vse stroške v zvezi z zemljiškoknjižnim vpisom
lastninske pravice v korist kupca in morebitne druge
stroške v zvezi z kupoprodajno pogodbo. Predlog za
vpis lastninske pravice v korist kupca se zaveže vložiti
prodajalec na stroške kupca. Kupec se nadalje zaveže
plačati davek na promet z nepremičninami in davek
na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč.
V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ
(Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom na dobiček zaradi
spremembe namembnosti zemljišč obdavči kapitalski
dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo
za zemljišča za gradnjo stavb. Zemljišča za gradnjo
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stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki so kot
zemljišča za gradnjo stavb evidentirana v registru nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju
nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča, za
katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem za določitev
zemljišč za gradnjo stavb.
Na nepremičninah s parc. št. 272/4 in 272/6, obe
k.o. 738 – Prebukovje obstaja predkupna pravica v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih oziroma
47. členom Zakona o gozdovih. Sklad KZG RS se obvezuje, da bo v roku 15 dni po komisijskem odpiranju ponudb v skladu z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih
objavil ponudbo za prodajo zgoraj navedenih nepremičnin na pristojni upravni enoti po najvišji ponujeni ceni.
Ponudnik najvišje cene je po izvršenem komisijskem
odpiranju zavezan podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe v skladu z določili 21. člena Zakona o kmetijskih
zemljiščih. V primeru, da bo ponudnik najvišje cene izbran kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom
Zakona o kmetijskih zemljišči oziroma 47. členom Zakona o gozdovih, se bo vplačani znesek varščine vštel
v kupnino za zemljišče, v primeru neplačila kupnine se
znesek varščine ne bo vračal ponudniku najvišje cene.
V primeru, da ponudnik najvišje cene ne bo izbran
kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih oziroma 47. členom Zakona
o gozdovih, mu bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po prejetem zapisniku upravne
enote o prispelih prijavah na ponudbo. V primeru, da
ponudnik najvišje cene ne bo sprejel ponudbe za prodajo zemljišč objavljene na pristojni upravni enoti, se mu
vplačani znesek varščine ne bo vrnil.
Objava javnega razpisa ne zavezuje prodajalca, da
bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec
lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do
sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 11. 1.
2016 ob 13. uri, na sedežu Sklada KZG RS, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali
njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si
ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem
dogovoru (tel. 01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 330-330-46/2015

Ob-3678/15

Občina Krško objavlja v skladu s Pravilnikom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13)), ki se smiselno uporablja tudi za lokalne skupnosti in na podlagi
Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2016 (Uradni
list RS, št. 11/15 in 88/15); Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05), Zakona o zaščiti
živali (Uradni list RS, št. 43/07 – UPB) in Pravilnika o zaščiti hišnih živali (Uradni list RS, št. 51/09)
javni razpis
za sofinanciranje sterilizacije in kastracije
lastniških psov in mačk v letu 2016
Vsebina in pogoji razpisa:
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Občina Krško,
CKŽ 14, 8270 Krško.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2016.

3. Skupni znesek razpisanih sredstev je
6.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Krško, na PP-5005.
4. Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije v višini 25,00 EUR bruto cene storitve
na žival. Storitve se sofinancirajo do porabe sredstev.
Z dnem porabe sredstev se javni razpis zaključi.
5. Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki
psov in mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo stalno ali začasno bivališče na območju
Občine Krško,
– posedujejo do 5 odraslih živali na stanovanje,
oziroma hišno številko,
– za sterilizacijo ali kastracijo živali, ki je opravljena
v obdobju od 1. 1. 2016 do porabe sredstev.
6. K vlogi za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije živali morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo:
– za pse: dokazilo o lastništvu (fotokopijo potnega
lista živali) in račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali,
– za mačke: račun za opravljeno storitev s podatki
o lastniku živali.
7. Vloga s prilogami za dodelitev sredstev se oddajo
v vložišče Občine Krško, ali po pošti na naslov: Občina
Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14,
8270 Krško. Vse dodatne informacije, ki so vezane na
javni razpis se lahko dobijo v času uradnih ur pri Magdaleni Krošelj. Razpisni obrazec se dobi na vložišču
Občine Krško ali internetni strani občine.
8. O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu bo odločeno z odločbo občinske uprave. Odločba bo
prosilcem posredovana v 30 dneh po odločitvi.
Občina Krško
Št. 405-05/04-1

Ob-3682/15

Na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu
(Uradni list RS, št. 127/06) in Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva
za oskrbo več objektov v Občini Loški Potok s toplotno
energijo s kotlovnico na lesno biomaso (Uradni list RS,
št. 99/15) Občina Loški Potok objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije storitev za oskrbo več
objektov v Občini Loški Potok s toplotno energijo
iz kotlovnice na lesno biomaso
1. Koncedent: Občina Loški Potok, Hrib – Loški
Potok 17, 1318 Loški Potok.
2. Predmet koncesije: oskrba več objektov v Občini
Loški Potok s toplotno energijo iz kotlovnice na lesno
biomaso. Koncesija obsega:
– gradnjo infrastrukture za proizvodnjo toplote na
osnovi lesne biomase in za distribucijo toplote (v nadaljevanju infrastruktura), pri čemer koncesionar izrecno
prevzame vsa tveganja gradnje;
– proizvodnjo in distribucijo toplote za daljinsko
ogrevanje, pri čemer koncesionar izrecno prevzame
vsa tveganja;
– tekoče in investicijsko vzdrževanje infrastrukture
v koncesijski dobi, pri čemer koncesionar izrecno prevzame vsa tveganja obsega tekočega in investicijskega
vzdrževanja;
– zavarovanje infrastrukture;
– zaračunavanje storitve proizvodnje in distribucije
toplote uporabnikom;
– PGD, PZI in PID projektno dokumentacijo zagotovi koncesionar na svoje stroške.
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Koncesija storitev se izvede po modelu DBOT (model projektiraj – zgradi – upravljaj – prenesi v last in
posest).
3. Trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za
obdobje 1 + 15 let, pri čemer pomeni 1 leto del koledarskega leta 2016, v katerem bo potekalo projektiranje in
gradnja. Gradnja se bo predvidoma začela spomladi
2016 in končala najkasneje do začetka kurilne sezone
2016/2017, ko mora koncesionar pridobiti uporabno dovoljenje. Koncesionar bo imel pravico in obveznost izvajanja storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja,
zavarovanja, obratovanja infrastrukture ter zaračunavanja toplote in distribucije toplote uporabnikom 15 let,
z začetkom v letu 2016.
4. Območje izvajanja koncesije: območje je definirano v projektni nalogi in je del razpisne dokumentacije.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet koncesije,
– da pripravi in predloži program izvajanja koncesije
za čas trajanja koncesije, iz katerega izhaja, da zagotavlja kvalitetno storitev za končne uporabnike,
– da ima zadostne izkušnje in reference pri opravljanju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in
drugimi potenciali, potrebnimi za izvajanje koncesije,
– da pripravi in predloži izhodiščno ceno toplote in
distribucije toplote,
– da se prijavi na javni razpis pristojnega ministrstva za sofinanciranje izvedbe kotlovnice in pridobi nepovratna sredstva v ta namen,
– da upošteva prednost zagotavljanja javnega interesa pri izvajanju koncesije na dolgi rok, pred pridobivanjem donosa na vložena sredstva,
– da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo izbran, sprejel vse obveznosti iz tega razpisa in pogoje iz
razpisne dokumentacije,
– da predloži zahtevana jamstva,
– da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje za
odgovornost za škodo, ki jo v zvezi z izvajanjem koncesije morebiti povzročijo on sam ali kdo drug, ki bo delal
v njegovem imenu, koncedentu in/ali tretjim osebam,
– da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi
v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih organizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava,
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– in druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
6. Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje storitev,
– izvajati storitve tako, da je zagotovljeno upoštevanje zahtev koncedenta, ki jih poda v javnem interesu in
potrebe uporabnikov,
– upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in
druge standarde ter normative za opravljanje koncesijske dejavnosti,
– predložiti koncedentu letno poročilo o izvajanju
koncesijske dejavnosti,
– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije
omogočiti strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem
koncesijske dejavnosti oziroma svojim delom,
– prevzemati odgovornost za škodo povzročeno
koncedentu in/ali drugim, z izvajanjem koncesijske dejavnosti,
– po prenehanju koncesijskega razmerja prenesti
koncedentu v last in posest infrastrukturo, s katero bo
izvajal koncesijsko dejavnost,
– izpolnjevati vsa določila koncesijske pogodbe.
7. Vsebina ponudb je določena v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti pripravljena skladno z razpisno
dokumentacijo.
8. Koncedent bo uveljavljal izločitveno pravico za
infrastrukturo koncesije v primeru stečaja koncesionarja, skladno z 81. členom Zakona o javno zasebnem
partnerstvu.
9. Merila za izbiro koncesionarja: najnižja povprečna cena MWh toplote in druga merila, ki so podrobneje
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
10. Koncedent si pridržuje pravico, da koncesije ne
podeli nobenemu ponudniku.
11. Rok oddaje ponudb: upoštevane bodo vse vloge, ki bodo dostavljene do 26. 1. 2016 do 10.30, na
naslov koncedenta.
12. Javno odpiranje do predpisanega roka prejetih
ponudb bo 26. 1. 2016 ob 11. uri, v sejni sobi Občine
Loški Potok.
13. Rok za sprejem odločitve: odločitev o podelitvi
koncesije in izboru koncesionarja bo sprejeta do 25. 3.
2016.
14. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni
strani Občine Loški Potok http://www.loski-Potok.si.
Občina Loški Potok

Stran

2232 /

Št.

102 / 24. 12. 2015

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Razpisi delovnih mest
direktor ZD (m/ž),

Ob-3698/15
Svet zavoda Doma počitka Mengeš razpisuje, na
podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, 12/91 s spremembami), 56. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB in 57/12)
ter 33. člena Statuta Doma počitka Mengeš, prosto
delovno mesto
direktorja m/ž
1. Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, ki so
določeni z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu ali druge družboslovne zdravstvene ali medicinske smeri,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu,
– pet let delovnih izkušenj na področju dejavnosti
socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana
s socialno varstveno dejavnostjo,
– imeti mora opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda; če ga nima, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog
direktorja.
2. Mandat direktorja traja 5 let.
Priloge k prijavi:
– življenjepis, iz katerega je razvidno izpolnjevanje
pogojev,
– kopija diplome,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– kopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
– kopija potrdila o opravljenem programu za vodenje oziroma izjavo, po četrtem odstavku 56. člena
Zakona o socialnem varstvu,
– program dela in vizija razvoja zavoda za trajanje
mandata,
– druga dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Pisne prijave z dokazili morajo kandidati poslati
pisno, s priporočeno pošto, v 20 dneh po objavi v Uradnem listu RS, v zaprti kuverti na naslov: Svet zavoda
Dom počitka Mengeš, Glavni trg 13, 1234 Mengeš,
s pripisom »razpis za direktorja« ali prijavo oddati osebno na sedežu zavoda – tajništvo, najpozneje do 13. 1.
2016 do 14. ure.
Nepopolnih ali prepozno prispelih vlog Svet zavoda ne bo obravnaval. Ravno tako ne bomo obravnavali
vlog, prejetih le po elektronski pošti.
Kandidati, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje,
bodo vabljeni pisno, s priporočeno pošto, na predstavitev na Svet zavoda.
Kandidate bomo o izboru obvestili v 30 dneh od
objave dneva razpisa.
Dom počitka Mengeš
Št. 1/2015-1077

Ob-3705/15

Na podlagi določil 32. – 35. člena Zakona o zavodih, 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah in 40. člena Statuta
ZD, Svet ZD razpisuje naslednje vodstveno delovno
mesto

šifra delovnega mesta: B017334
Za direktorja ZD (m/ž) je lahko imenovan kandidat,
ki poleg pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjuje še
naslednje pogoje:
– da ima izobrazbo pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma
raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih,
ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega
3 leta na vodstvenih delovnih mestih,
– da predloži program dela in razvoja zavoda in
opredeli svojo vlogo pri realizaciji le-tega,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– da je državljan RS,
– da ima znanje slovenskega jezika.
Prijava mora vsebovati:
– kratek življenjepis z navedbo tudi drugih znanj in
veščin, ki jih ima kandidat pridobljene in vsa ostala dokazila, ki so navedena v pogojih razpisa.
Formalno nepopolne prijave se ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Mandatna doba traja 4 leta.
Rok za prijavo z izkazanimi dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev je 15 dni po objavi. Kot pravočasne se
bodo štele vloge, ki bodo prispele do 8. 1. 2016 oziroma
bodo poslane po pošti priporočeno z žigom z dne 8. 1.
2016 na naslov: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah,
Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah. Na ovojnici
naj kandidati navedejo, na katero razpisano delovno
mesto se prijavljajo s pripisom »Za Razpisno komisijo«.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh
od dneva objave razpisa.
Svet Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah
Št. 702-37/2015

Ob-3707/15

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 77/09 in 46/13):
1 prosto mesto državnega pravobranilca
na Zunanjem oddelku
Državnega pravobranilstva v Mariboru
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem
pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na
mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu
Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI) z opisom svoje strokovne dejavnosti po pridobljeni
diplomi, dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev ter
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na mesto državnega pravobranilca.
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Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo, da za
namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu
za pravosodje, da pridobi naslednje podatke iz uradnih
evidenc:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan strokovni
naslov univerzitetni diplomirani pravnik oziroma temu
strokovnemu naslovu enakovreden, v tujini pridobljen
strokovni naslov, z navedbo datuma izdane diplome ali
nostrifikacije ter navedbo institucije, ki jo je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit, z navedbo
datuma opravljenega izpita;
– da je osebnostno primeren za opravljanje nalog državnega pravobranilca (5. točka prvega odstavka
v zvezi z drugim odstavkom 25. člena Zakona o državnem pravobranilstvu).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je
dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi
razpisa.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 023-4/2015/1

Ob-3685/15

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi
33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/13) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12 in 24/13)
javno zbiranje ponudb
za prodajo osnovnih sredstev
1. Predmet objave
Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja dveh
osnovnih sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana (v nadaljevanju: prodajalec):
a) nevozno osebno vozilo proizvajalca oziroma
znamke Renault Megane, registrska oznaka LJ 96-3AH,
leto nabave 2005, število prevoženih km 116.450. Vozilo se nahaja na lokaciji ZZZS OE Kranj, Zlato polje
2, Kranj. Kontaktna oseba za ogled vozila in dodatne informacije: Marjan Jerala, marjan.jerala@zzzs.si,
04/23-70-308, 031/645-412. Izhodiščna cena vozila je
600,00 €.
b) počitniška prikolica ADRIA 450S, letnik 1990,
dimenzije 4,5 m x 2,2 m, število ležišč 2+2. Prikolica
se nahaja na lokaciji Kamp Fiesa, Fiesa 57b, Piran.
Kontaktna oseba za dodatne informacije: Tibor Karatič,
tibor.karatic@zzzs.si, 02/53-61-545, 041/900-702.
Izhodiščna cena prikolice je 210,00 €.
2. Vsebina ponudbe:
Zainteresirani ponudnik mora v ponudbi navesti
osnovne podatke (ime, priimek za fizično osebo ali naziv
pravne osebe, naslov, davčno številko, odgovorno osebo za podpis pogodbe, telefon …) in ponudbeno ceno
(kupnino) za posamezno osnovno sredstvo, ki mora biti
višja od izhodiščne cene.
3. Rok in način oddaje ponudb:
Rok za oddajo ponudb je torek, 12. 1. 2016, do
10. ure.
Ponudnik lahko predloži ponudbo:
– po pošti na naslov prodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24,
1000 Ljubljana, ali
– osebno na naslovu prodajalca, pritličje, glavna
pisarna, soba 51.
Ponudnik mora predložiti ponudbo v zaprti ovojnici
s pripisom »Ne odpiraj – ponudba – prodaja osnovnih
sredstev 2015«.
4. Vrsta pravnega posla: prodaja osnovnih sredstev bo izvedena na podlagi kupoprodajne pogodbe.
Na osnovnih sredstvih, ki so predmet prodaje, ne obsto-

ji predkupna pravica. Osnovni sredstvi se prodajata po
načelu »videno–kupljeno«.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb
bo v torek, 12. 1. 2016, ob 11. uri, na sedežu prodajalca:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, sejna soba 231/II (II.
nadstropje).
6. Višina kupnine in merilo za izbor:
Ponudnik mora v ponudbi navesti ponudbeno višino kupnine v evrih z vključenim DDV za posamezno
osnovno sredstvo.
Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izhodiščne
vrednosti osnovnih sredstev.
Merilo za izbor kupca je ponujena kupnina v evrih
z DDV. Posamezno osnovno sredstvo bo prodano kupcu, ki bo ponudil enako ali višjo kupnino od izhodiščne
vrednosti in ki bo najvišja izmed ponujenih kupnin za to
osnovno sredstvo. V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo enako najvišjo kupnino, se bo osnovno sredstvo prodalo kupcu, ki bo izmed ponudnikov v dodatnih
pogajanjih ponudil najvišjo kupnino.
Prodajalec si pridržuje pravico, da osnovnih sredstev ne proda, če najvišja ponujena kupnina ne doseže
izhodiščne vrednosti ter ponovi postopek odprodaje.
Prodajalec bo vse ponudnike najkasneje v 15 dneh
po opravljeni izbiri, obvestil o ceni, za katero je osnovno
sredstvo prodal.
7. Sklepanje kupoprodajne prodajne pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila kupoprodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po roku za oddajo ponudb.
8. Način in rok plačila kupnine
Kupec poravna celotno kupnino v enkratnem znesku na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer
v roku največ 8 dni od izstavitve računa. V primeru, da
je kupec proračunski porabnik, je rok plačila 30 dni od
izstavitve računa.
Izročitev osnovnega sredstva in prenos lastninske
pravice na kupca se izvrši po celotnem plačilu kupnine
in vračilu podpisanega izvoda kupoprodajne pogodbe
s strani kupca. Vse morebitne stroške in takse v zvezi
s prenosom lastništva nosi kupec. Kupec je dolžan odpeljati kupljeno osnovno sredstvo najkasneje v treh dneh
po celotnem plačilu kupnine.
9. Ustavitev postopka: prodajalec lahko postopek
kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi. Obveznost
prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
10. Odgovorna in kontaktna oseba za izvedbo
postopka: vsa dodatna pojasnila in ostale informacije: Jure Ahačič, 01/30-77-503, 041/722-608, jurij.ahacic@zzzs.si.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
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Evidence sindikatov
Št. 101-37/2015-5

Ob-3396/15

Statut Sindikata Kmetijstva in živilske industrije
Slovenije družbe Perutnina Ptuj, d.d. – Ljubljana in
okolica, Hladilniška pot 34, Ljubljana, ki je v hrambi
pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Moste – Polje, na
podlagi odločbe št. 028-8/2003-2 z dne 21. 10. 2003 in
je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno
številko 131, se z dnem 5. 11. 2015 izbriše iz evidence
statutov sindikatov.
Št. 101-48/2015-4

Ob-3429/15

Statut Sindikata družbe City express, Gregorčičeva 23, Ljubljana, ki je v hrambi pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Center, na podlagi odločbe številka 028-2/2002-3 z dne 6. 3. 2002, in je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 278,
se z dnem 11. 11. 2015 izbriše iz evidence statutov
sindikatov.
Št. 101-1/2015-4

Ob-3576/15

Pravila Sindikata delavcev družbe Riko hiše
PERGAM, ki so shranjena na Upravni enoti Ribnica, na
podlagi odločbe št: 101-1/2014-2 z dne 27. 1. 2014, pod
zap. št. 35, se z dnem 30. 9. 2015 vzame iz hrambe in
izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-15/2015-2

Ob-3607/15

Sindikat Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije in Ministrstva za promet, Direkcije Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško
infrastrukturo, vpisan v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor, dne 31. 12. 2007, pod zaporedno
številko 53/2007 in sprememba naziva v Organizacija Sindikata Ministrstva za promet in Javne agencije
za železniški promet RS, vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor, dne 14. 10. 2011,
pod zaporedno številko 13/2011 ter sprememba naziva v Sindikat Ministrstva za infrastrukturo in prostor in
Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije, vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni
enoti Maribor, dne 15. 5. 2012, pod zaporedno številko
7/2012, je spremenil naziv sindikata, in sicer v Sindikat
Ministrstva za infrastrukturo z organi v sestavi in
Agencije za železniški promet RS.
Skrajšano ime sindikata je MZI in AŽP.
Sprememba naziva sindikata velja od 9. 12. 2015
dalje in je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 15/2015,
z dne 9. 12. 2015.

Stran

2235

Stran

2236 /

Št.

102 / 24. 12. 2015

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 02110-47, 48/2015-2

Ob-3676/15

Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva
ulica 1, Koper, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena
Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list
RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US in 106/10 ZDoh-2H)
poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrli Macarol Viktoriji, Križ 176, 6210 Sežana (v
zemljiški knjigi tudi Križ 20) lastnici parcele št. 1780, k.o.
2435-Križ in pravni nasledniki po verjetno pokojnem Macarol Francu, Križ 178, 6210 Sežana (v zemljiški knjigi
tudi Križ 20), lastniku parcele 1781/1, v k.o. 2435-Križ,
da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na enotnem državnem
portalu e-uprave, vstopijo v postopek ureditve meje za
parcelo 2705/1, v k.o. 2435 Križ, ki ga vodi geodetsko
podjetje Geodetsko podjetje Sežana d.o.o., Partizanska
cesta 17, 6210 Sežana.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper
dne 1. 12. 2015
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Objave gospodarskih družb

Ob-3696/15
V skladu s 622.e členom Zakona o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US,
82/13 in 55/15), (v nadaljevanju: ZGD-1) prevzeta družba registrskemu organu dostavlja obvestilo o predložitvi
načrta čezmejne združitve z vsebino:
1. Osnovni podatki družb, ki se čezmejno združujejo
Prevzemna družba: GEDORA društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, GEDORA d.o.o., Frana
Supila 13, 51000 Rijeka, Hrvaška, MBS 040354303, OIB
59282857575.
Ustanovitelj: Gedora, storitve d.o.o., Brilejeva
ulica 6, 1000 Ljubljana, matična št. 6353215000, davčna
št. 50317571, ki jo zastopa direktor Rok Erjavec.
Zastopnik: Rok Erjavec.
Osnovni kapital: 1.900.000,00 kuna.
Prevzeta družba: NIVO, gradnje in ekologija, d.d.,
Celje, NIVO, d.d., Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, matična št. 5624754000, davčna št.
SI 51510847.
Imetnik delnic: Gedora d.o.o., Frana Supila 13, 51000 Rijeka, Hrvaška, MBS 040354303, OIB
59282857575.
Zastopnik: Danilo Senič.
Osnovni kapital: 217.088,00 EUR.
2. Podatki o registrskih organih
Prevzemna družba: GEDORA društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, GEDORA d.o.o.,
registrski organ: Trgovački sud u Rijeci, datum vpisa
pri registrskem organu: 3. 12. 2015, številka vpisa:
Tt 15/7226-2.
Prevzeta družba: NIVO, gradnje in ekologija, d.d.,
Celje, NIVO, d.d., Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, registrski organ: Okrožno sodišče Celje,
datum vpisa pri registrskem organu: 29. 6. 1992, številka
vpisa: Srg 1476/92.
3. Način za uveljavitev pravic upnikov in imetnikov
deležev družb
Upnikom prevzete družbe Nivo d.d. se bo zagotovilo zavarovanje njihove nezapadle, negotove ali pogojne
terjatve, kolikor bodo to zahtevali v pisni obliki v roku
enega meseca od objave predmetnega obvestila, pri čemer morajo navesti pravni temelj in višino svoje terjatve.
Vendar družbi, ki sodelujeta v čezmejni združitvi opozarjata, da v gre skladu z zakonom takšno zavarovanje
zgolj upniku, ki verjetno izkaže, da je zaradi predmetne
čezmejne pripojitve ogrožena izpolnitev njegove terjatve
s strani udeleženk čezmejne pripojitve.
NIVO, d.d.
direktor Danilo Senič
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Objave sodišč

Izvršbe
VL 66445/2015

Os-3552/15

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, VL 66445/2015 z dne 4. 6. 2015, zaradi
izterjave denarnih terjatev v skupni višini 194,91 EUR
s pp, je bil v korist upnika Javno podjetje Energetika
Maribor d.o.o., Jadranska cesta 28, Maribor, dne 7. 9.
2015 opravljen rubež nepremičnine – stanovanja v 6.
nadstropju večstanovanjskega bloka, na naslovu Cesta proletarskih brigad 57, Maribor, ki obsega skupaj
neto tlorisne površine dela stavbe 46,40 m2, uporabne
površine dela stavbe 38,70 m2. Stanovanje se nahaja
v stavbi št. 2537, številka dela stavbe 222, stavba leži
v katastrski občini 678 Spodnje Radvanje, parc. št. 80/4,
last dolžnika SLOPEK d.o.o., Cesta Proletarskih brigad
57, Maribor, do celote.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 11. 2015
In 66/2015

Os-3644/15

Izvršitelj Simon Jović je dne 24. 11. 2015, s pričetkom ob 10.50, v zadevi In 66/2015 Okrajnega sodišča
v Murski Soboti, zoper dolžnika Hu Jianhin gostinstvo
in trgovina d.o.o., Lendavska 39/E, 9000 Murska Sobota, za upnika Hypo Alpe Adria Bank d.d., Dunajska
cesta 117, 1000 Ljubljana, v kraju Murska Sobota, pri
dolžniku opravil rubež nepremičnine: poslovni prostor
v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta na naslovu
Lendavska ul. 30/E, Murska Sobota; parcela 270/4, k.o.
Murska Sobota; pritličje, v izmeri 154,16 m2 (zajema 3
sobe za goste, točilnico, pisarno, 6 hodnikov, kuhinjo,
shrambo, 3 predprostore, WC osebja (moški, ženski
WC), prostor pisoarjev in vetrolov v kleti 52,99 m2, ki
zajema prostore skladišč – shrambe ter stopnišč.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 12. 2015

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
N 52/2015

Os-3560/15

Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Marjeti
Klinc v nepravdni zadevi predlagateljice Irene Jošt, Svetelka 3/b, Dramlje, ki jo zastopa Bonis, Mojca Herzog
Mastinšek s. p., zoper nasprotna udeleženca: 1. Občina
Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, ter pravnim naslednikom
Kmetijskega kombinata Šentjur: 2. Meja kmetijsko podjetje Šentjur, d.d., Cesta Leona Dobrotinška 3, Šentjur,
3. Ekopak, predelava in pakiranje živil, d.o.o., Dobrave
4, Trzin, 4. Mesarstvo Šentjur d.d., Cesta Leona Dobrotinška 15, Šentjur, in 5. Kmetijska zadruga Šentjur
z.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 3, Šentjur, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini
– stanovanju, v izmeri 79,10 m2, ki obsega kuhinjo, v iz-

meri 14,62 m2, sobo, v izmeri 17,40 m2, sobo, v izmeri
15,60 m2, hodnik, v izmeri 4,32 m2, kopalnico, v izmeri
4,32 m2, shrambo, v izmeri 3,39 m2 in druge prostore,
v izmeri 19,45, v nadstropju P stanovanjske hiše na
naslovu Sveteljka 3/b, Dramlje, sklenjene dne 25. 11.
1991 med Občino Šentjur pri Celju kot prodajalko ter
Ireno Jošt kot kupovalko dne 1. 12. 2015 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 77/91,
sklenjene dne 25. 11. 1991 med občino Šentjur pri Celju
kot prodajalko in Ireno Jošt kot kupovalko za stanovanje
št. 1 v nadstropju P stanovanjske hiše na naslovu Sveteljka 3/b, Dramlje, v izmeri 79,10 m2, ki obsega kuhinjo,
v izmeri 14,62 m2, sobo, v izmeri 17,40 m2, sobo, v izmeri 15,60 m2, hodnik, v izmeri 4,32 m2, kopalnico, v izmeri
4,32 m2, shrambo, v izmeri 3,39 m2 in druge prostore,
v izmeri 19,45 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 12. 2015
N 282/2010

Os-1383/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku Juretu Likarju, v nepravdni zadevi predlagateljice:
Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., Dunajska c. 119, Ljubljana, ki jo zastopa
Odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec d.o.o. iz Ljub
ljane, zoper nasprotne udeležence: 1. Mercator, d.d.,
Dunajska c. 107, Ljubljana, 2. Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15,
Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenka Alenka Vogelnik,
Štefanova ulica 1, Ljubljana, 3. Republika Slovenija, ki
jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Šubičeva 2,
Ljubljana, 4. IBN-JT d.o.o., Planina 9, Kranj, 5. Žibret &
Žibret d.o.o., Štefanova ulica 1, Ljubljana, ki jo zastopa
Odvetniška pisarna Žibret, d.o.o. iz Ljubljane, 6. Terra
Australis d.o.o., Resljeva cesta 44, Ljubljana, 7. Boris
Ivanovič, Podreber 32, Polhov Gradec, ki ga zastopa
pooblaščenka Alenka Vogelnik, Štefanova ulica 5, Ljub
ljana, 8. Breda Brezovec, Brodarjev trg 10, Ljubljana,
9. Radojka Počivalšek, Jakčeva 32, Ljubljana, ob udeležbi: 1. Marjeta Bratkič, Levstikova 1, Ljubljana, 2. Jože
Sečnik, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 3. Anton Vene,
Štefanova ulica 5, Ljubljana, 4. Goran Kanalec, Skapinova 11, Ljubljana, 5. Mitja Uhan, Štefanova ulica 5,
Ljubljana, 6. Jaka Lucu, Štefanova ulica 5, Ljubljana,
7. Marta Terpin, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 8. Irena Primc Kožuh, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 9. Jurij
Osole, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 10. Frančiška Novak, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 11. Ivana Kozamernik,
Rimska cesta 7, Ljubljana, 12. Marko Ušaj, Štefanova
ulica 3, Ljubljana, 13. Jerneja Jambrek Varga, Štefanova
ulica 3, Ljubljana, 14. Jurij Gorišek, Štefanova ulica 3,
Ljubljana, 15. Radmila Kiurski, Štefanova ulica 3, Ljub
ljana, 16. Aleksander Valenčič, Štefanova ulica 3, Ljub
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ljana, 17. Peter Škerlavaj, Štefanova ulica 3, Ljubljana,
18. Barbka Krajc Pajor, Štefanova ulica 3, Ljubljana,
19. Stanislav Plut, Gortanova 3, Ljubljana, 20. Vladimir Leskovec, Štefanova ulica 3, Ljubljana, 21. Janja
Pleterski, Jerihova 46, Velenje, 22. Monika Osvald,
Goriška 17, Šempeter pri Gorici, 23. Ernest Pasutto,
Podvozna cesta 34, Portorož, 24. Silvestra Modrej, Štefanova ulica 1, Ljubljana, 25. Milivoj Čuček, Štefanova
ulica 1, Ljubljana, 26. Boris Thaler, Štefanova ulica 1,
Ljubljana, 27. Marjeta Sreš, Štefanova ulica 1, Ljub
ljana, 28. Bojan Lenič, Škrilje 97, Ig, 29. Tanja Sibinčič,
Brezje 3, Kranjska gora, 30. Ala Peče Kolarič, Štefanova
ulica 5, Ljubljana, 31. Aleš Sojar, Štefanova ulica 5, Ljub
ljana, 32. Ljuba Primožič Vrhovac, Štefanova ulica 5,
Ljubljana, 33. Danica Colja, Štefanova ulica 5, Ljub
ljana, 34. Vojko Kavčič, Štefanova ulica 1, Ljubljana,
35. Vanda Mušič Chapman, Župančičeva ulica 18, Ljub
ljana, 36. Zvonko Bregar, Štefanova ulica 5, Ljubljana,
37. Aleksandra Berginc Lutman, Štefanova ulica 3, Ljub
ljana, 38. Staša Zalokar, Celovška cesta 100, Ljub
ljana, 39. David Šimon, Smrjene 93d, Škofljica, ki jih
vse zastopa pooblaščenka Alenka Vogelnik, Štefanova
ulica 1, Ljubljana, 40. Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti, Štefanova ulica 5, Ljubljana, ki
ga zastopa Silvan Jakin, odvetnik v Ljubljani, 41. Matilda Bulc, Cesta brigad 42, Novo mesto, 42. Barbara
Bulc, Novakova 1, Ljubljana, 43. Gregor Bulc, Cesta brigad 42, Novo mesto, 44. Dušana Findeisen, Štefanova
ulica 3, Ljubljana, 45. Irena Gubanc, Štefanova ulica 3,
Ljubljana, 46. Mateja Gaber, Štefanova ulica 3, Ljub
ljana, 47. Marko Škerlavaj, Štefanova ulica 3, Ljubljana,
48. Uršula Iwaki, Štefanova ulica 3, Ljubljana, 49. Jasna
Blaha, Štefanova ulica 1, Ljubljana, 50. Robert Blaha,
Štefanova ulica 1, Ljubljana, ki jih vse zastopa Jure
Debevec, odvetnik v Ljubljani, 51. Alenka Vogelnik, Štefanova ulica 1, Ljubljana, 52. Mladinska knjiga Trgovina
d.o.o., Slovenska cesta 29, Ljubljana, 53. Primož Hauptman, Trubarjeva cesta 81, Ljubljana, 54. Maja Šoštarič,
Štefanova ulica 1, Ljubljana, 55. Viljem Miran Pleterski,
Jerihova 46, Velenje, 56. Janja Pleterski, Jerihova 46,
Velenje, 57. Anja Kuhar, Malgajeva ulica 19, Ljubljana,
58. Ana Gorišek, Brezje pri Grosupljem 100, Grosuplje,
59. Boštjan Kavšek, Brezje pri Grosupljem 100, Grosuplje, 60. Bernard Primožič, Štefanova ulica 5, Ljubljana,
61. Banka Slovenije, Slovenska cesta 55, Ljubljana, ki
jih vse zastopa Odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec d.o.o. iz Ljubljane, 62. Marko Stupica, Puhtejeva
ulica 10, Ljubljana (vročati na naslov: Štefanova ulica 1,
Ljubljana), 63. Marko Filač, Dolenjska cesta 60, Ljub
ljana, 64. Naval Spycom d.o.o., Tržaška cesta 51 A,
Ljubljana, 65. E-Solventa d.o.o., Ljubljanska cesta 4,
Ljubljana, 66. Marko Safran, Petrovče 60, Petrovče,
67. Tomo Safran, Petrovče 60, Petrovče, 68. Zadruga Nebotičnik z.b.o. Stefanova 3, Ljubljana, Štefanova
ulica 3, Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 3. 2. 2015
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 36-20/1976 z dne
8. 11. 1991 sklenjene med prodajalcem Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, ki
jo zastopa Lučka Nagode – Debeljak in kupcem Hilda
Jerala, Kidričeva 3, Ljubljana, 2,5-sobno stanovanje, locirano v 5. nadstropju označeno s številko 110, v izmeri
109,17 m2, s pripadajočim kletnim prostorom;
– darilne pogodbe z dne 20. 7. 1992 sklenjene
med darovalko Hildo Jeralo, stanujočo Kidričeva 3,
Ljubljana, roj. 25. 11. 1905 in obdarjencem Zdenko
Jerala, stanujoč Einspielerjeva 13, Ljubljana, roj. 21. 3.
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1930, predmet pogodbe stanovanje št. 110, s površino
109,17 m2, ki se nahaja v 5. nadstropju zgradbe na
naslovu Kidričeva 3, Ljubljana z enako oštevilčenim
kletnim prostorom.
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
udeležencev postopka Matilda Bulc, Barbare Bulc in
Gregorja Bulca.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 2015

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
N 8/2015

Os-3580/15

Pri Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku nepravdni
postopek predlagatelja Ernesta Simonič, Žitence 43,
Sveta Ana v Slovenskih goricah, ki ga zastopata Aleksander Tušek in Tanja Zorjan Tušek, odvetnika v Lenartu, zoper nasprotna udeleženca: 1. Marjana Senekovič,
Dražen Vrh – del 61, Sveta Ana v Slovenskih goricah in
2. Marjeta Rus, na neznanem naslovu.
Ker je naslov nasprotne udeleženke Marjete Rus
neznan, ji je sodišče v skladu s 5. točko 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, postavilo začasnega
zastopnika – notarja Miloša Lešnika, Trg osvoboditve
15, Lenart v Slovenskih goricah.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je
postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, in sicer od dneva postavitve do takrat, dokler nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika (tretji
odstavek 83. člena ZPP).
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 4. 12. 2015
VL 6768/2015

Os-3539/15

Okrajno sodišče v Litiji je po sodnici Janji Kovač
v izvršilni zadevi upnika Zavod Sv. Terezije zavod za
socialno varstveno delo, Videm 33A, Videm - Dobrepolje, ki ga zastopa Odvetniška družba Brulc, Gaberščik
in Kikelj o.p., d.o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana, zoper
dolžnico Marijo Adamlje, Pusti Javor 3, Šentvid pri Stični, zaradi izterjave 4.165,71 EUR sklenilo:
za začasnega zastopnika dolžnici Mariji Adamlje,
Pusti Javor 3, Šentvid pri Stični se imenuje odvetnica
Milena Lukmar, Kidričeva 3, Zagorje ob Savi.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 25. 11. 2015
VL 118809/2015

Os-3540/15

Okrajno sodišče v Litiji je po sodnici Janji Kovač
v izvršilni zadevi upnika Zavod Sv. Terezije zavod za socialno varstveno delo, Videm 33A, Videm - Dobrepolje,
ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Brulc, Gaberščik
in Kikelj o.p., d.o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana, zoper
dolžnico Marijo Adamlje, Pusti Javor 3, Šentvid pri Stični, zaradi izterjave 1.613,31 EUR sklenilo:

Stran

2240 /

Št.

102 / 24. 12. 2015

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

za začasno zastopnico dolžnici Mariji Adamlje, Pusti Javor 3, Šentvid pri Stični se imenuje odvetnica Milena Lukmar, Kidričeva 3, Zagorje ob Savi.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 25. 11. 2015

sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 4. 12. 2015

II D 1827/2015

D 243/2014

Os-3565/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici mag. Urški Klakočar Zupančič v zapuščinski zadevi
po pokojni Mariji Hvastija, rojeni 23. ¸12. 1924, umrli
18. 6. 2015, nazadnje stanujoči na naslovu Dunajska
cesta 184A, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije, dne 19. 11. 2015 sklenilo, da se Mihaelu Hvastija
v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD) postavi začasnega zastopnika
– odvetnika Borisa Pertovta iz Ljubljane.
Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovano osebo zastopal od dneva postavitve in vse do takrat, dokler
le-ta ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP).
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2015
VL 128414/2015

Os-3578/15

Os-3569/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici
Nataši Pavlin Rogelja v zapuščinski zadevi po dne 22. 8.
1976 umrlem: Stanič (Stanic) Anton (Antonio), pok. Antona, roj. 8. 3. 1903, z zadnjim stalnim prebivališčem
Via Basseggio 69, Trst, Italija, izven naroka, dne 5. 11.
2015 sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku se dedinjama Stanic Adriani in Stanic Grazielli, obe neznanega bivališča, v tem
postopku postavi začasna zastopnica, odvetnica Dragica Vuga, Partizanska 55, Nova Gorica, ki bo zastopala
dedinji v zapuščinski zadevi D 243/2014 vse, dokler dedinji ali njuni pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 11. 2015
I 317/2014

Os-3323/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki
jo zastopa Rosita Klimesch, Novi trg 8, Novo mesto,
proti dolžniku Vidu Veselič, Ljubljanska cesta 9, Kočevje,
ki ga zastopa začas. zastop. odv. Lado Orel, Ljubljanska
ulica 2, Ribnica, zaradi izterjave 918,35 EUR, sklenilo:
dolžniku Vidu Veselič, Ljubljanska cesta 9, Kočevje,
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Lado
Orel, Ljubljanska ulica 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 postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2015

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, okrajna sodnica Sabina Slemenik, je v izvršilnem postopku, opr. št.
I 317/2014 upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21,
Ljubljana, zoper dolžnika Jožeta Turičnik, nazadnje stanujočem Maistrova ulica 2, Slovenj Gradec, sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave denarne terjatve
2.539,00 EUR s pp, na podlagi 4. in 5. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP)
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ), 26. 10. 2015 sklenilo:
dolžniku Jožetu Turičniku, nazadnje stanujočem Maistrova ulica 2, Slovenj Gradec, sedaj neznanega prebivališča, se kot začasni zastopnik določi Tomaž Rotovnik,
odvetnik v Dravogradu, Koroška cesta 47, Dravograd.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v zgoraj
navedeni izvršilni zadevi, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler
mu skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 26. 10. 2015

Z 39/2015

N 39/2015

Os-3588/15

Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljub
ljana, 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 Sašku Kudrić,
Tržaška cesta 40, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave
2.129,89 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Sašku Kudrić, Tržaška cesta 40, Ljub
ljana – dostava, 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 Dušan Dornik,
odvetnik v Krškem.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred

Os-3566/15

Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni sodnici
Tatjani Lipušček v nepravdni zadevi predlagatelja Emila
Šturm, Cirila Kosmača 23, Tolmin, 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 3. 12. 2015

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Oklici dedičem
D 78/2015

Os-3548/15

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski
postopek po dne 2. 1. 1981 v Trstu umrli Mariji Kostnapfel, roj. Semič, roj. 23. 5. 1887 v Šturjah.
Ker se ne ve, ali je kaj dedičev drugega oziroma
tretjega dednega reda, 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 RS in na oglasni deski tega sodišča.
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 30. 11. 2015
D 261/2015

Os-3434/15

Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v teku zapuščinski postopek po dne 5. 3. 1990 umrli Mariji Ivanović,
rojeni 13. 9. 1910, nazadnje stanujoča Kovačevac 350,
Mladenovac, Srbija.
Ker sodišču niso znani dediči, pozivamo vse, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Mariji
Ivanović, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah,
v enem letu od objave tega oklica.
Po poteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 6. 11. 2015
D 662/2009

Os-3446/15

Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski postopek po pok. Angeli Šulek, hčerki Jakoba,
rojeni 31. 5. 1934, državljanki Republike Slovenije,
samski, umrli 17. 4. 2009, nazadnje stanujoči Lisce
30, Celje.
Zapustnica po podatkih sodišča ni napisala oporoke, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Po zbranih podatkih zapustnica ob smrti ni imela zakonca ali
zunajzakonskega partnerja, prav tako ni imela otrok.
Zapustnica je imela brata, katerega osebni podatki sodišču niso znani, prav tako sodišču ni znano, ali je bil
ob zapustničini smrti še živ oziroma če je bil mrtev, ali
je zapustil potomce.
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 3. 11. 2015
D D 30/2014

Os-3418/15

Okrajno sodišče v Domžalah v zapuščinski zadevi
po pokojni Frančiški Kanc, rojena Slevec, rojena 27. 3.
1891, umrla 14. 1. 1963, nazadnje stanujoča Radomlje
št. 27, Radomlje, izdaja oklic:
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Pozivajo se neznani dediči po pokojni Frančiški
Kanc, 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 9. 11. 2015
D 89/2015

Os-3547/15

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pokojnem Knavs Jakobu, sinu Jurija, roj. 7. 7. 1882,
upokojencu, drž. bivše SFRJ, nazadnje stanujočem
v Travi 9, umrlem 19. 8. 1966 ravno tam.
V poštev za dedovanje na podlagi zakona prideta
tudi njegova vnuka Rigler Frank in Rigler Albert, ki pa po
podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, živita v ZDA, vendar na sodišču neznanih naslovih. Pravzaprav ni znano
niti to, ali sta Rigler Frank in Rigler Albert sploh še živa.
Zato sodišče s tem oklicem poziva zapustn. vnuka
Rigler Franka in Rigler Alberta oziroma v primeru, če sta
že pokojna, njune dediče, da se v roku enega leta od
objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije,
na sodni deski tukajšnjega sodišča in na spletni strani tukajšnjega sodišča, oglasijo sodišču in uveljavljajo
svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka
bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo
zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 20. 11. 2015
D 499/2015

Os-3597/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po dne 1. 3. 2003 umrlem Bruno Bastiani, roj.
24. 2. 1932, z zadnjim stalnim prebivališčem Avstralija
(tudi Via Adelaide Ristori 31, Gorizia, Italija).
Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo, da postane
zapuščina lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 11. 2015
D 374/2015

Os-3535/15

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Gizeli Grahor, pok. Andreja, z zadnjim bivališčem v Italiji
na naslovu Via Rosetti 51, Trst, sedaj neznanega naslova, ki je bila razglašena za mrtvo s sklepom naslovnega
sodišča, opr. št. N 18/2015 in se je kot datum njene smrti
določil 1. 1. 1955.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče,
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču,
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 30. 11. 2015
D 375/2015

Os-3536/15

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Antoniji Špilar, roj. Grahor, z zadnjim bivališčem v Italiji
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na naslovu Scarcola 138, Trst, sedaj neznanega naslova, ki je bila razglašena za mrtvo s sklepom naslovnega
sodišča, opr. št. N 19/2015 in se je kot datum njene smrti
določil 1. 1. 1939.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče,
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču,
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 30. 11. 2015

Oklici pogrešanih
N 401/2015

Os-3581/15

Pri Okrajnem sodišču v Murski Soboti je v teku nepravdni postopek predlagajoče stranke Ane Domanjko,
Ižakovci 68, Beltinci, zaradi razglasitve za mrtvo nasprotno udeleženko Frančiško Vučko, neznanega bivališča
v Nemčiji, ki jo zastopa skrbnik za poseben primer Roman Domanjko, Ižakovci 68, Beltinci.
Frančiška Vučko se je rodila dne 19. 2. 1917 v Ižakovcih, materi Mariji Vučko roj. Krapec in očetu Ivanu Vučko.
Po navedbah predlagateljice je nasprotna udeleženka že
kot mlada odšla v Nemčijo. Po drugi svetovni vojni je prišel
nek glas, da bi naj nasprotna udeleženka umrla in od takrat
dalje nihče več ni slišal za nasprotno udeleženko.
Sodišče v skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem postopku poziva Frančiško Vučko, da se javi
tukajšnjemu sodišču, hkrati pa poziva vse, ki bi karkoli
vedeli o nasprotni udeleženki, o njenem življenju, zlasti
pa o njeni smrti, da to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Murski Soboti v roku treh mesecev od objave tega
oklica, ker bo sodišče po preteku navedenega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 12. 2015
N 41/2015

Os-3582/15

Pri Okrajnem sodišču v Murski Soboti je v teku nepravdni postopek predlagajoče stranke Ane Domanjko,

Ižakovci 68, Beltinci, zaradi razglasitve za mrtvo nasprotno udeleženko Marijo Vučko, neznanega bivališča
v Franciji, ki jo zastopa skrbnik za poseben primer Roman Domanjko, Ižakovci 68, Beltinci.
Marija Vučko se je rodila dne 28. 8. 1911 v Ižakovcih, materi Mariji Vučko roj. Krapec in očetu Ivanu
Vučko. Po navedbah predlagateljice je nasprotna udeleženka že zelo mlada odšla v Francijo in od takrat dalje
nihče več ni slišal za nasprotno udeleženko.
Sodišče v skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem postopku poziva Marijo Vučko, da se javi tukajšnjemu sodišču, hkrati pa poziva vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotni udeleženki, o njenem življenju, zlasti pa
o njeni smrti, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Murski Soboti v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sodišče po preteku navedenega roka pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 12. 2015
N 39/2015

Os-3583/15

Pri Okrajnem sodišču v Murski Soboti je v teku nepravdni postopek predlagajoče stranke Ane Domanjko,
Ižakovci 68, Beltinci, zaradi razglasitve za mrtvo nasprotno udeleženko Ano Vučko, neznanega bivališča v Argentini, ki jo zastopa skrbnik za poseben primer Roman
Domanjko, Ižakovci 68, Beltinci.
Ana Vučko se je rodila dne 25. 5. 1913 v Ižakovcih,
materi Mariji Vučko roj. Krapec in očetu Ivanu Vučko.
Po navedbah predlagateljice je nasprotna udeleženka
že zelo mlada, pred letom 1937, odšla v Argentino in
je le enkrat po drugi svetovni vojni pisala domačim, od
takrat dalje pa nihče več ni slišal za nasprotno udeleženko.
Sodišče v skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem postopku poziva Ano Vučko, da se javi tukajšnjemu sodišču, hkrati pa poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o nasprotni udeleženki, o njenem življenju, zlasti pa
o njeni smrti, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Murski Soboti v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sodišče po preteku navedenega roka pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 12. 2015
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
»Agencija SJ« zavarovalno zastopanje, Snježana
Janjilović s.p., številko zavarovalne ponudbe: Tilia d.d.:
6024331. Ob‑3697/15
Anič Božo, Šafarsko 48, Razkrižje, zavarovalno
polico, št. 50500082548, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica, d.d. gnu‑336130

Spričevala preklicujejo
Marcan Nikolina, Ulica A. Vivode 18, 52470 Umag,
indeks, izdala Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta.
gnr‑336129
Nuhi Ramče, Jakčeva ulica 31, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Karel Destovnik Kajuh, izdano leta
1979. gnm‑336134

Drugo preklicujejo
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6503
Koper, obrazce stroge evidence: tip dokumenta: 08AZK-01/07, št. dokumenta: 1936788, ime in priimek
pooblaščenca: Tivadar Igor, šifra: 0848, PE: Koper;
tip dokumenta: 06-ZIV-07/12, št. dokumenta: 900, tip
dokumenta: 06-ZIV-07/12, št. dokumenta: 902, ime in
priimek pooblaščenca: Cerkvenik Knapič Irena, šifra:
3970, PE: Koper; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št.
dokumenta: 2732226, ime in priimek pooblaščenca:
Poklar David, šifra: 3958, PE: Postojna; tip dokumenta:
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2645540, tip dokumenta:
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2807841, ime in priimek
pooblaščenca: Kovačič Štefan, šifra: 0425, PE: Postojna; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta:
2341087, ime in priimek pooblaščenca: Hlapše Katarina, šifra: 4596, PE: Postojna; tip dokumenta: 08-AZK01/07, št. dokumenta: 2716961, ime in priimek pooblaščenca: Stojanovič Anja, šifra: 4440, PE: Postojna; tip
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2646440,
ime in priimek pooblaščenca: Mijanović Tanja, šifra:
4775, PE: Postojna; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št.

dokumenta: 2808612, tip dokumenta: 07-AOD-01/07,
št. dokumenta: 00883220, ime in priimek pooblaščenca:
Kakež Damjana, šifra: 4445, PE: Postojna; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2451889, tip dokumenta: PO-FP-03/10, št. dokumenta: 01186423, tip
dokumenta: PO-ŽKA-03/12, št. dokumenta: 08052109–
08052111, ime in priimek pooblaščenca: Omerzo Jan,
šifra: 4817, PE: Ljubljana. Ob‑3677/15
»AVTOPREVOZNIŠTVO ŽAGAR«, Osilnica 26,
Osilnica, izvod licence št. 12142/002, za vozilo Volvo
FH 42 TB, reg. št. LJ VC-181, veljavnost 9. 1. 2018.
gnk‑336136
Ferizović Idriz, Tomšičeva cesta 9, Velenje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500026524001, izdal
Cetis Celje, d.d. gng‑336140
Keder Marko, Dolenjska cesta 305, Škofljica, izvod licence, št. G006642/06894/002, za vozilo reg. št.
LJ-AM-797, izdala Gospodarska zbornica Slovenije.
gns‑336128
MARJAN DROZG S.P., Zgornji Duplek 156A, Spodnji Duplek, izvod licence št. 013132/009, za vozilo
MAN 18/285, reg. št. MB RJ-890, veljavnost 15. 4. 2019.
gnp‑336131
Miloradović Goran, Rada Pušenjaka 31, Šmarje pri Jelšah, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500040383001, izdal Cetis Celje, d.d. gnl‑336135
Robnik Gašper, Sp. Slemen 440, Selnica ob Dravi,
študentsko izkaznico, št. 30803216, izdala Medicinska
fakulteta Univerze v Mariboru. gni‑336138
Salihović Emir, Koroška cesta 19, Kranj, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500004900001, izdal Cetis
Celje, d.d. gnh‑336139
Strgar
Domen,
Stanežiče
127,
Ljubljana-Šentvid, preklic digitalne tahografske kartice št.
1970500038410000, objavljenega v Ur. l. RS, št.
98/2015, pod oznako GNS-336103. gno‑336132
Strgar Domen, Stanežiče 127, Ljubljana-Šentvid,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500038410000,
izdal Cetis Celje, d.d. gnn‑336133
Šimenc Ambrož, Zalog pri Moravčah 38, Moravče,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500042779000,
izdal Cetis Celje, d.d. gnj‑336137
VEGA INVEST d.o.o., Središka ulica 4, Ljubljana, taxi nalepko št. G0003730/06657/807/006, z reg.
št. LJ HU-334, izdala Gospodarska zbornica Slovenije.
gnr‑336141
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