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Javni razpisi
Št. 4301-1/2018/164

Ob-3185/18
Sprememba

Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4,
1535 Ljubljana, na podlagi Uredbe o porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in
delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16,
69/16 – popr., 15/17 in 69/17) in Sklepa o povečanju
višine razpisanih sredstev, št. 4301-1/2018/164 z dne
15. 10. 2018, objavlja povečano višino razpisanih sredstev za »Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in
2020« (oznaka: JOB_2018).
1. Ime in sedež sofinancerja: Republika Slovenija,
Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535
Ljubljana, tel. 01/478-80-00, faks 01/478-81-39.
2. V javnem razpisu za sofinanciranje energetske
prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019
in 2020 (v nadaljevanju: javni razpis), objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 9/18, objava št. Ob-1368/18,
se v odstavku 4.1 spremeni višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po
tem javnem razpisu, in sicer se poveča s prvotnih
17.647.059 EUR (od tega 15.000.000 EUR sredstev
EU in 2.647.059 EUR iz slovenske udeležbe kohezijske
politike) za 8.823.529 EUR (od tega 7.500.000 EUR
sredstev EU in 1.323.529 EUR iz slovenske udeležbe kohezijske politike), tako da znaša okvirno
26.470.588 EUR (od tega 22.500.000 EUR sredstev
EU in 3.970.588 EUR iz slovenske udeležbe kohezijske politike).
3. Ostala določila javnega razpisa ostajajo nespremenjena.
Ministrstvo za infrastrukturo
Ob-3178/18
Sprememba
TŠC Maribor, Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor, na
podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP),
Sklepa Vlade RS številka 36000-2/2018/3 z dne 14. 6.
2018 ter Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva
na objektih TŠC Maribor (Uradni list RS, št. 59/18, v nadaljevanju: koncesijski akt) objavlja spremembo objave javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo
projekta energetskega pogodbeništva na objektih TŠC
Maribor (Uradni listu RS, št. 62/18).

Objava se spremeni v sledečih delih:
3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok
za predložitev prijav
Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za
njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.
Končni rok za prejem prijav je 20. 11. 2018 do
10. ure.
Prijave morajo do zgoraj navedenega roka prispeti
na naslov TŠC Maribor, Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor.
Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po
pošti) do vložišča koncedenta prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete
(prejemna teorija).
Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu TŠC
Maribor, Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor, dne 20. 11.
2018 ob 10.15.
Skladno z navedenim se korigira tudi razpisna dokumentacija, v kateri so spremenjeni tudi posamezni
pogoji.
Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje
2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in pro
izvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega
cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo
v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja
z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni
infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje
učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
TŠC Maribor
Št. 6316-11/2018-5

Ob-3179/18

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na
podlagi 2. in 11. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17)
v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06
– ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A in 21/18 –
ZNOrg) objavlja
javni razpis
za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem
za leto 2019 – pilotni razpis MR+
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija).
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2. Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem1 za leto 2019 – pilotni razpis MR+ (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je izbira
mentorjev za mlade raziskovalce, ki bodo začeli z usposabljanjem v letu 2019 na raziskovalnih področjih po
klasifikaciji ARRS. Izbranemu mentorju je v okviru tega
javnega razpisa lahko dodeljeno samo eno mentorsko
mesto.
Razdelitev mentorskih mest po skupinah področij z omejitvami na raziskovalnih področjih:
Skupina področij

Št. mentorskih mest
13

N1

2

N2 a

2

N2 b

1

N3**

4

N4

3

N5

1
16

1

spola.

T1

1

T2

1

T3**

6

T4

2

T5*

4

T6

2
6

M1*

2

M2*

2

M3*

2

Raziskovalno področje / podpodročje po klasifikaciji ARRS
Naravoslovje
1.01 Matematika
1.07 Računalniško intenzivne metode in aplikacije
1.02 Fizika (brez 1.02.06)
2.21 Tehnološko usmerjena fizika
1.02.06 Eksperimentalna fizika osnovnih delcev
1.03 Biologija
1.05 Biokemija in molekularna biologija
1.09 Farmacija
1.04 Kemija
1.06 Geologija
1.08 Varstvo okolja
2.16 Rudarstvo in geotehnologija
2.20 Vodarstvo
Tehnika
2.01 Gradbeništvo
2.17 Geodezija
2.19 Promet
2.02 Kemijsko inženirstvo
2.03 Energetika
2.06 Sistemi in kibernetika
2.08 Telekomunikacije
2.09 Elektronske komponente in tehnologije
2.12 Električne naprave
2.15 Meroslovje
2.22 Komunikacijska tehnologija
2.04 Materiali
2.14 Tekstilstvo in usnjarstvo
2.05 Mehanika
2.10 Proizvodne tehnologije in sistemi
2.11 Konstruiranje
2.13 Procesno strojništvo
2.07 Računalništvo in informatika
Medicina
3.01 Mikrobiologija in imunologija
3.02 Stomatologija
3.05 Reprodukcija človeka
3.03 Nevrobiologija
3.06 Srce in ožilje
3.07 Metabolne in hormonske motnje
3.04 Onkologija
3.08 Javno zdravstvo (varstvo pri delu)
3.09 Psihiatrija

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

Št. mentorskih mest
6

B1

1

B2

2

B3
B4

1
2
5

D*

5
H1

1

H2

1

H3

1

H4

1

H5

1

Skupna vsota
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Raziskovalno področje / podpodročje po klasifikaciji ARRS
Biotehnika
4.01 Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo
4.05 Urejanje krajine
4.02 Živalska produkcija in predelava
4.04 Veterina
4.03 Rastlinska produkcija in predelava
4.06 Biotehnologija
Družboslovje
5.01 Vzgoja in izobraževanje
5.02 Ekonomija
5.03 Sociologija
5.04 Upravne in organizacijske vede
5.05 Pravo
5.06 Politične vede
5.07 Kriminologija in socialno delo
5.08 Urbanizem
5.09 Psihologija
5.10 Šport
5.11 Narodno vprašanje
5.12 Arhitektura in oblikovanje
5.13 Informacijska znanost in bibliotekarstvo
Humanistika
6.01 Zgodovinopisje
6.02 Arheologija
6.12 Geografija
6.03 Antropologija
6.04 Etnologija
6.05 Jezikoslovje
6.07 Literarne vede
6.06 Kulturologija
6.08 Muzikologija
6.09 Umetnostna zgodovina
6.10 Filozofija
6.11 Teologija

51

*največ eno mesto na posameznem raziskovalnem področju
**največ dve mesti na posameznem raziskovalnem področju
Omejitev števila mentorskih mest na posamezno
raziskovalno področje oziroma razdelitev števila mentorskih mest po skupinah področij se ne upoštevata
v primerih, ki so določeni v točki 5.2 javnega razpisa.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljnjem besedilu: RO), ki so v vpisane v evidenco RO pri agenciji in imajo statusno obliko zavoda.
4. Pogoji
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za mentorja
mlademu raziskovalcu, so:
– da ima A1 ≥ 0,3 v zadnjih petih letih;
– da ima na vedi, na kateri se prijavlja, A'' v zadnjih
petih letih in CI v zadnjih desetih letih, kakor sta določena po vedah:
Veda
Naravoslovje
Tehnika
Medicina
Biotehnika
Družboslovje
Humanistika

Stran

min A''
50
50
50
50
120
150

min CI
500
300
300
200
50
1
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– da na dan zaključka javnega razpisa aktivno sodeluje v raziskovalnem programu ali vsaj enem raziskovalnem projektu, ki ga izvaja RO prijaviteljica in
(so)financira agencija;
– da je v delovnem razmerju v RO prijaviteljici, kjer
je zaposlen za najmanj 40 % polnega delovnega časa;
– da je od zagovora prvega doktorata minilo najmanj 11 in ne več kot 30 let (upošteva se leto zagovora);
– da ne usposablja več kot dveh mladih raziskovalcev (upoštevajo se vsi mladi raziskovalci pri kandidatu
za mentorja, ki še niso zaključili usposabljanja);
– da kandidat ni pridobil mentorskega mesta v okviru Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim
raziskovalcem za leto 2018 – pilotni razpis MR+.
Pogoji za izbor kandidata za mentorja se preverjajo po stanju na dan zaključka javnega razpisa, in sicer
pogoje iz prvih dveh alinej prejšnjega odstavka se preverja na podlagi podatkov sistema Sicris, ostali pogoji
pa se preverjajo na podlagi podatkov iz evidenc ARRS.
Pri preverjanju ustreznosti kandidata za mentorja glede
vključenosti v raziskovalni program oziroma projekt bo
agencija upoštevala tudi vloge za vključitev kandidata
za mentorja v raziskovalni program oziroma projekt.
Agencija bo upoštevala vloge, ki bodo v glavno pisarno
agencije prispele najkasneje na dan zaključka javnega
razpisa (ob pogoju, da ima kandidat za mentorja urejene
podatke v evidenci raziskovalcev).
5. Kriteriji za izbor
Izbor formalno popolnih prijav, ki izpolnjujejo pogoje
za sodelovanje na javnem razpisu, poteka na podlagi
naslednjih kriterijev.
5.1. Ustreznost prijave
Ustreznost prijave je določena kot ustreznost raziskovalnega področja oziroma podpodročja kandidata za
mentorja in kot ustreznost raziskovalne tematike usposabljanja mladega raziskovalca (izločitveni kriterij).
Če prijava po navedenem kriteriju ni ustrezna, se
izloči iz nadaljnjega ocenjevanja in se zavrne.
Preverjanje ustreznosti prijave opravi občasno strokovno telo (v nadaljevanju: OST), imenovano za izvedbo
ocenjevalnega postopka, na podlagi usklajenega mnenja najmanj dveh članov OST.
5.1.1. Ustreznost raziskovalnega področja oziroma
podpodročja kandidata za mentorja
Prijava je ustrezna, če se nanaša na raziskovalno
področje (oziroma podpodročje v primeru Eksperimentalne fizike osnovnih delcev) na katerem deluje kandidat
za mentorja in je definirano po klasifikaciji ARRS. Ustreznost prijave se preveri na podlagi CV, ključnih referenc
in znanstvenih objav kandidata za mentorja.
5.1.2. Ustreznost raziskovalne tematike usposabljanja mladega raziskovalca
Raziskovalna tematika, na kateri bo potekalo usposabljanje mladega raziskovalca je ustrezna, če je skladna s področjem delovanja in referencami kandidata za
mentorja.
5.2. Kriterij ocenjevanja
Kriterij za ocenjevanje kandidata za mentorja je
znanstvena odličnost. Znanstvena odličnost se vrednoti
z A'' oziroma podredno z indeksom h oziroma A'.
Prednost pri izboru ima kandidat za mentorja, ki
ima v okviru skupine raziskovalnih področij po klasifikaciji ARRS višjo A'', zaokroženo na dve decimalni mesti.
V primeru dveh ali več enakih A'', ima prednost:
– pri kandidaturi na področjih naravoslovja, tehnike,
medicine ter biotehnike kandidat za mentorja z višjim
indeksom h10;
– pri kandidaturi na področjih družboslovja in humanistike kandidat za mentorja z višjo A', zaokroženo na
dve decimalni mesti.
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Če na raziskovalnem področju, za katero je
v 2. točki javnega razpisa določena omejitev enega
ali dveh mentorskih mest, ni ustreznega števila prijav,
se razpisano mentorsko mesto dodeli kandidatu za
mentorja, ki ima znotraj iste skupine področij najvišjo
A'', ne glede na omejitve števila mentorskih mest na
raziskovalno področje in upoštevajoč razpisano število mentorskih mest na skupino področij. V primeru
razporeditve mentorskih mest med raziskovalnimi področji znotraj skupine področij se lahko na posamezno
raziskovalno področje dodeli samo eno dodatno mentorsko mesto.
Če mentorskega mesta ni mogoče razporediti znotraj skupine področij na način, določen v prejšnjem
odstavku, se le-to dodeli kandidatu za mentorja, ki ima
v okviru iste vede najvišjo A'', ne glede na razpisano
število mentorskih mest na skupino področij in omejitve
na raziskovalno področje, določene v 2. točki javnega
razpisa. V primeru razporeditve mentorskih mest med
skupinami področij znotraj vede se lahko na posamezno
skupino področij dodeli samo eno dodatno mentorsko
mesto.
Ne glede na to, ali se mentorsko mesto razporedi
znotraj iste skupine področij ali znotraj vede, lahko posamezno raziskovalno področje prejme samo eno dodatno
mentorsko mesto.
6. Ocenjevalni postopek
Ocenjevalni postopek vodi OST, ki ga imenuje
Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA).
Naloge OST:
– določitev dveh članov OST za preverjanje izpolnjevanja izločitvenega kriterija (skladno s točko 5.1.
javnega razpisa);
– preverjanje izpolnjevanja izločitvenega kriterija;
– pregled mnenj in usklajevanje mnenj članov OST,
ki sta pregledala prijave glede na izločitveni kriterij;
– v primeru neusklajenega mnenja članov OST
glede izločitvenega kriterija, pridobitev mnenja tretjega
člana OST;
– sprejem sklepa o izločitvi prijav na podlagi izločitvenega kriterija z vsebinsko obrazložitvijo;
– razvrstitev mentorjev glede na kriterije ocenjevanja;
– priprava predloga prednostnega seznama prijav,
vključno s prijavami, ki glede na izločitveni kriterij niso
ustrezne (v nadaljevanju: predlog prednostnega seznama).
Predlog prednostnega seznama prijav obravnava
ZSA in na tej podlagi sprejme predlog sklepa o izboru
mentorjev. Na podlagi predloga sklepa ZSA, direktor
sprejme obrazložen sklep o izboru mentorjev in izda
prijaviteljem individualna obvestila o rezultatih javnega
razpisa.
7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: realizacija tega javnega razpisa je predvidena v okvirnem
obsegu 51 mentorskih mest, kar okvirno letno pomeni
1.530.000 EUR. Javni razpis bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi.
8. Doba financiranja mladih raziskovalcev
RO, pri kateri je zaposlen izbrani mentor, skladno
z določili 112., 113., 114., 115., 117. in 118. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem
besedilu: Pravilnik o postopkih) izvede postopek izbire
mladega raziskovalca.
Doba usposabljanja in financiranja mladih raziskovalcev bo skladna z določili prvega in tretjega odstavka 116. člena Pravilnika o postopkih.
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Cenovna kategorija ekvivalenta polne zaposlitve
raziskovalnega dela mladega raziskovalca se določi:
– v primeru, da je mentor vključen v raziskovalni
program, na podlagi cene ekvivalenta polne zaposlitve
programske skupine mentorja, ki je veljala na dan zaključka javnega razpisa,
– v primeru, da mentor ni vključen v raziskovalni
program in sodeluje le na raziskovalnem projektu, na
podlagi cene ekvivalenta polne zaposlitve raziskovalnega projekta. Če mentor sodeluje na več projektih, se
upošteva projekt, v katerega je vključen z več urami, če
sodeluje z enakim številom ur na več projektih, se določi na podlagi raziskovalnega projekta, ki ima višjo ceno
ekvivalenta polne zaposlitve.
Tako določena cenovna kategorija ekvivalenta polne zaposlitve raziskovalnega dela MR velja za celotno
obdobje usposabljanja.
Sklenitev pogodbe bo potekala skladno s 119. členom Pravilnika o postopkih.
Predvideni začetek financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev je oktober 2019.
9. Način, oblika in rok za predložitev prijav
Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, določeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim
digitalnim podpisom) ali na način, določen v točki 9.2.
(v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in s tiskano prijavo).
Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji
dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom
(1) Prijava se odda na obrazcu Prijavna vloga
ARRS-MRp-JR-Prijava/2018-2 na spletnem portalu
agencije eObrazci. Prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma
pooblaščena oseba prijavitelja in kandidat za mentorja).
(2) Prijava mora biti oddana do vključno 11. 12.
2018 do 14. ure.
(3) Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima podpisoma na spletnem portalu agencije eObrazci
do vključno 11. 12. 2018 do 14. ure.
9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega
podpisa
(1) V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali kandidat za mentorja
nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem
portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge
ARRS-MRp-JR-Prijava/2018-2) in pošlje v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom
zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in
kandidata za mentorja ter žigom prijavitelja.
(2) Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega
podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma
enaki.
(3) Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za izbor
mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 –
razpis MR+« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na
naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
(4) Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije
eObrazci do vključno 11. 12. 2018 do 14. ure in v tiskani
obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do
vključno 11. 12. 2018 do 14. ure. Kot pravočasna se
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šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 11. 12. 2018 do 14. ure (upošteva se
poštni žig).
(5) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav
komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo
s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre).
10. Datum odpiranja prijav: komisija za odpiranje
prijav bo 13. 12. 2018 ob 10. uri na sedežu Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku
dostavljene in pravilno označene prijave.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni
o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru mentorjev mladim raziskovalcem obveščeni predvidoma do
konca marca 2019.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni
strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub
ljana. Kontaktne
osebe: Matejka Ahčin (tel. 01/400-59-36), Nataša
Dremota (tel. 01/400-59-38) in Tina Glavič Novak
(tel. 01/400-59-23).
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 1220-0003/2018-202

Ob-3171/18

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Statuta Občine Ravne na
Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/2016)
in Letnega programa zdravstvenega in socialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem 2018
javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov
za dejavnosti preprečevanja odvisnosti od drog
v Občini Ravne na Koroškem za leto 2018
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Urad za operativne in splošne zadeve, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za
sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanja
odvisnosti od drog.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
programov in projektov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini
Ravne na Koroškem in da program aktivno vključuje
občane Občine Ravne na Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno
v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti;
– da imajo izvajalci programov, ki bodo delali z mladoletnimi osebami ustrezna dokazila o nekaznovanosti
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za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (iz devetega poglavja Kazenskega zakonika; Uradni list RS,
št. 50/12).
Pravico do sofinanciranja programov za dejavnosti
preprečevanja odvisnosti od drog imajo:
– javni zavodi, društva in ustanove, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju preprečevanja
odvisnosti od drog, ki izvajajo programe v Občini Ravne
na Koroškem za občane Občine Ravne na Koroškem.
4.1. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedeno:
Pokrivanje materialnih in drugih stroškov za izvajanje programa preprečevanje odvisnosti od drog
– da so prostori izvajalca za izvajanje programa
v Občini Ravne na Koroškem – 30 točk
– da so vsi programi izvajalca namenjeni izključno
preprečevanju odvisnosti od drog – 20 točk
– dejavnost se kontinuirano izvaja:
– do vključno 1 leta – 5 točk
– od 1 do vključno 5 let – 10 točk
– nad 5 let – 15 točk.
Preventivne aktivnosti namenjene preprečevanju
in zmanjševanju problemov, povezanih z (zlo)rabo drog
v Občini Ravne na Koroškem:
– preventivne delavnice ter sodelovanje s šolami, vrtcem, drugimi strokovnimi institucijami in raznimi predavatelji – 30 točk
– zagotovljeni prostori za izvajanje – 20 točk
– vključenost različnih oblik učenja (delavnice za
osveščanje in strokovno izpopolnjevanje učiteljev, svetovalnih delavcev, socialnih delavcev in staršev, ki zaznavajo tvegano obnašanje otrok in mladostnikov na temo
zasvojenosti …) – 30 točk
– vključenost preventivnih delavnic za mladostnike (delavnice za učence šestih razredov osnovnih šol,
usmerjene v razvoj in krepitev specifičnih veščin in
znanj, s katerimi bodo razvili sposobnosti za odgovorno
odločanje in življenje brez drog, delavnice za predšolske
otroke …) – 30 točk
– vključenost koordinacije aktivnosti in priprava načrta za vključitev programa v redni šolski plan – 20 točk
– dejavnost se kontinuirano izvaja:
– do vključno 1 leta – 5 točk
– od 1 do vključno 5 let – 10 točk
– nad 10 let – 20 točk.
5. Okvirna višina sredstev: za izvajanje preventivnih programov preprečevanja odvisnosti od drog – do
višine 1.650 €.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na
podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem znesku do konca meseca novembra.
Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do
31. 12. 2018.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do vključno ponedeljka, 19. 11. 2018, v zaprti kuverti
v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri
Andreji Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina
Ravne na Koroškem, Urad za operativne in splošne
zadeve, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem,
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni
razpis – programi na področju preprečevanja odvisnosti
od drog – 2018«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov
prijavitelja.
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8. Odpiranje ponudb bo v torek, 20. 11. 2018, v pisarni Urada za operativne in splošne zadeve Občine Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od
oddaje popolne ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani www.
ravne.si od vključno petka, 9. 11. 2018.
11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.
Podrobne informacije dobite na Uradu za operativne in splošne zadeve Občine Ravne na Koroškem
pri Darji Čepin, višji svetovalki III, tel. 02/82-16-022 ali
GSM 031/384-137.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 170-01/2018-007

Ob-3173/18

Na podlagi drugega odstavka 42. člena Zakona
o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92
– popr., 13/93, 45/94 – odl. US, 37/95, 8/96, 59/99 – odl.
US, 90/99 – popr., 90/99, 98/99 – ZZdrS, 31/00, 36/00
– ZPDZC, 45/01, 62/01 – skl. US, 86/02 – ZOZPEU,
135/03 – odl. US, 2/04, 80/04, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E,
15/08 – ZPacP, 77/08 – (ZDZdr), 40/12 – ZUJF, 14/13,
88/16 – ZdZPZD, 64/17, v nadaljevanju: ZZDej) in Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene
službe na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje
otroškega in šolskega dispanzerja na območju občin
Gorenja vas - Poljane in Žiri (Uradni list RS, št. 68/18)
Občini Gorenja vas - Poljane in Žiri objavljata
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne
zdravstvene službe na področju pediatrične
dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega
dispanzerja na območju občin Gorenja vas Poljane in Žiri
1. Naročnik–koncedent
Naročnik javnega razpisa sta Občina Gorenja vas
- Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas in Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri.
Občina Gorenja vas - Poljane po pooblastilu župana Občine Žiri izvaja skupni javni razpis za podelitev
koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na
področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega
in šolskega dispanzerja na območju občin Gorenja vas
- Poljane in Žiri.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na območju občin
Gorenja vas - Poljane in Žiri, in sicer v predvidenem
obsegu širitve 1,00 programa in trajanju 15 let. Navedena širitev predstavlja dopolnitev obstoječega programa pediatrične dejavnosti na območju občin Gorenja
vas - Poljane in Žiri, ki se sedaj izvaja v obeh občinah
v skupnem obsegu 1,2 programa.
3. Lokacija izvajanja dejavnosti
Koncesija za izvajanje pediatrične dejavnosti bo
imela sedež ambulante v Občini Gorenja vas - Poljane
na naslovu: Zdravstvena postaja Gorenja vas, Trata 7,
4224 Gorenja vas.
Pediatrična dejavnost se bo izvajala v Občini Gorenja vas - Poljane na naslovu poslovnih prostorov Zdra-
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vstvene postaje Gorenja vas, Trata 7, Gorenja vas, in
v Občini Žiri, kjer se bo dejavnost izvajala na naslovu
Zdravstvena postaja Žiri, Trg svobode 9, Žiri.
4. Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesijsko razmerje se sklene za določen čas
15 let, šteto od dneva začetka opravljanja programa
zdravstvene dejavnosti, za katerega se objavlja ta javni
razpis za podelitev koncesije z možnostjo podaljšanja
na način in pod pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja
zdravstveno dejavnost.
Predviden začetek koncesijskega razmerja je 1. 1.
2019.
5. Osebe, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na
javni razpis se lahko prijavijo osebe, določene v 35. in
41. členu ZZDej.
6. Izpolnjevanje splošnih pogojev
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
morajo kandidati izpolnjevati pogoje, ki jih določata
35. in 44.č člen ZZDej in pogoje, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.
Kandidati morajo ob prijavi na razpis priložiti ustrezna dokazila, kot je razvidno iz točke 4. Pogoji, ki jih
mora koncesionar izpolnjevati in dokazila, ki jih je potrebno priložiti, poglavja B) Navodila za izdelavo prijav
razpisne dokumentacije.
7. Kriteriji in merila
Prijave kandidatov bodo ocenjene v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
strokovna usposobljenost maksimalno število točk: 25
strokovne izkušnje
maksimalno število točk: 15
delo z otroki in mladino maksimalno število točk: 20
8. Žreb: če dosežeta dva ali več najbolje ocenjenih
kandidatov na podlagi postavljenih meril enako skupno
število točk, se izvede žreb, s katerim se določi kandidata, kateremu se podeli koncesija.
9. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo od dneva objave javnega razpisa, v tajništvu Občinske uprave, Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas in Občine Žiri, Loška
cesta 1, 4226 Žiri ali na spletni strani www.obcina-gvp.si
ali www.ziri.si.
Dodatna pojasnila lahko kandidati zahtevajo do največ tri dni pred potekom roka za oddajo kandidature.
Kandidati lahko dobijo dodatne informacije pri Elizabeti
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Rakovec po elektronski pošti: elizabeta.rakovec@obcina-gvp.si.
10. Prijava na javni razpis: kandidati lahko prijavo
na javni razpis oddajo na razpisni dokumentaciji, na
kateri je lahko samo ena kandidatura. Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti in priložiti
vse zahtevane priloge. Prijavo morajo kandidati oddati
v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označba »Ne
odpiraj – Koncesija za pediatra«, naslov naročnika in na
hrbtni strani naslov kandidata.
11. Rok za prijavo na javni razpis oziroma oddajo
prijav: prijave je potrebno dostaviti na naslov Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja
vas, najkasneje do dne 28. 11. 2018 do 8.30, ne glede
na vrsto prispetja.
12. Odpiranje prijav: odpiranje prijav ne bo javno.
Odpiranje prijav bo dne 28. 11. 2018 ob 9. uri, na naslovu Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87,
4224 Gorenja vas.
13. Obravnava prijav
Razpisna komisija, ki jo imenujeta župana občine
Gorenja vas - Poljane in Žiri, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne prijave. Kandidati bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po
odpiranju ponudb. Izbranemu kandidatu bo koncesija
v skladu z določbami ZZDej podeljena z upravno odločbo.
Prepozne, nepravilne in nepopolne prijave ter tudi
prijave kandidatov, ki ne bodo izbrani, bo pristojni organ
zavrnil z upravno odločbo, ki jo bo posredoval vsem
kandidatom.
V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče
od kandidatov ni primeren za podelitev koncesije ali
da program za razpisano koncesijo ni na razpolago, se
koncesija ne podeli.
14. Izid javnega razpisa
O izidu javnega razpisa za podelitev koncesije bo
odločeno z upravno odločbo, po postopku v skladu
z ZZDej.
Koncedenta bosta po pravnomočnosti upravne odločbe s koncesionarjem sklenila koncesijsko pogodbo.
Če kandidat v postavljenem roku ne bo podpisal koncesijske pogodbe, bo to pomenilo, da odstopa od kandidature.
Občina Gorenja vas - Poljane
Občina Žiri
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Javne dražbe
Ob-3186/18
Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, Prebold, ki
jo zastopa župan Vinko Debelak, na podlagi 50. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti-1 (ZSPDSLS-1, Uradni list RS,
št. 11/18) v zvezi s 13. členom Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 11/18) objavlja
javno dražbo
za prodajo stanovanj/posameznih delov stavbe
z oznakama ID 1076-631-5 in ID 1076-631-9
na naslovu Medlog 23/a, 3000 Celje
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Prebold,
Hmeljarska cesta 3, Prebold, ki jo zastopa župan Vinko Debelak, matična št.: 1357654000, davčna št.:
SI 39527972.
2. Predmet prodaje: stanovanja – nepremičnine/posamezni deli stavbe z oznako ID 1076-631-5 in
ID 1076-631-9 s solastniškimi deleži na posebnih in
splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini na naslovu Medlog 23/a, 3000 Celje, in sicer:
– stanovanje v izmeri 58,00 m2, z ID znakom: del
stavbe 1076-631-5 (ID 6878214),
– stanovanje v izmeri 55,60 m2, z ID znakom: del
stavbe 1076-631-9 (ID 6878218).
3. Vrsta pravnega posla za predmet prodaje: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
izklicna cena za predmet prodaje – celotno stanovanje
z oznako ID 1076-631-5 na naslovu Medlog 23/a, Celje,
Prebold je:
– 10.000,00 EUR.
Izklicna cena za predmet prodaje – celotno stanovanje z oznako ID 1076-631-9 na naslovu Medlog 23/a,
Celje, Prebold je:
– 10.000,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
Na javni dražbi za predmet prodaje bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo kupnino za posamezno stanovanje. Izklicna cena za predmet prodaje ne vsebuje
zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami v višini 2 %, ki ga plača kupec. Kupec je prav tako
dolžan plačati stroške sestave in overitve pogodbe ter
stroške zemljiškoknjižnega vpisa in morebitne ostale
stroške povezane s prodajo in s prenosom lastninske
pravice.
Nepremičnina – posamezno stanovanje se odproda v celoti po sistemu videno-kupljeno, zato kupec
nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij na nepremičnini.
5. Način in rok plačila: uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 10 dni od dneva
podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, Prebold,
št.: SI56 0137 4010 0004 665, odprt pri Banki Slovenije, sklic: javna dražba Medlog.
6. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena
sestavina prodajne pogodbe za predmet prodaje. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine
ne plača v navedenem roku, pri čemer v tem primeru
Občina Prebold obdrži plačano varščino.

7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne
5. 12. 2018 ob 9. uri v sejni sobi Občine Prebold, Hmeljarska cesta 3, Prebold.
8. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji morajo najkasneje 15 minut pred pričetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo ter priložiti:
– original potrdilo o vplačani varščini ter celotno
številko računa (št. banke in št. računa za primer vračila
varščine);
– izpisek iz sodnega registra (za pravne osebe) in
pooblastilo zakonitega zastopnika;
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v Republiki Sloveniji (potrdilo o državljanstvu za
fizične osebe in potrdilo o registraciji za pravne osebe);
– osebno izkaznico, davčno in telefonsko številko.
Dražba nepremičnin bo javna in bo potekala v slovenskem jeziku.
9. Višina varščine: dražitelji morajo najpozneje
3 dni pred pričetkom javne dražbe vplačati varščino
v višini 10 % izklicne cene za predmet prodaje, ki jo
nakažejo na transakcijski račun Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, Prebold, št.: SI56 0137 4010 0004 665,
odprt pri Banki Slovenije, namen plačila: varščina za
javno dražbo Medlog 23/a, Celje.
Vplačana varščina se všteje dražitelju, ki je uspel
na javni dražbi v kupnino. Neuspelim dražiteljem se
varščina vrne v roku 8 dni po opravljeni dražbi, in sicer
v vplačanem znesku.
10. Opozorilo dražiteljem
Prodajalec dražitelje obvešča in opozarja, da na
javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec
in člani komisije ter z njimi povezane osebe. Za povezano osebo se v smislu sedmega odstavka 50. člena
ZSPDSLS-1 štejejo:
– fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli
kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je
s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski
skupnosti, sklenjeni ali ne sklenjeni partnerski zvezi,
ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je
zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala
ali ne;
– fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem
v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja;
– pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije
ali cenilec delež večji od 50 % in
– druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan
član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave
obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju
funkcije člana komisije ali cenilca.
11. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat
ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu
postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
12. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina
pravnega posla. Izbrani dražitelj mora skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po zaključku javne
dražbe. Če izbrani kupec ne sklene prodajne pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je od nakupa odstopil,
vplačana varščina pa mu zapade kot skesnina. Tudi
v primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se varščina
zadrži, pogodba pa razdre.
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13. Obvestilo dražiteljem
Prodajalec dražitelje obvešča, da ima prodajalec
v skladu s 15. točko 13. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
pravico ustaviti postopek javne dražbe do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer se dražiteljem v tem primeru
povrnejo dejansko nastali stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije in morebitne
vplačane varščine.
Vse informacije v zvezi s podrobnejšimi pogoji javne dražbe in v zvezi s stanjem stanovanj, ki
sta predmet javne dražbe, interesenti dobijo oziroma
dogovorijo s kontaktno osebo Tjaša Skočaj Klančnik na
tel. 03/703-64-07.
Občina Prebold
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Razpisi delovnih mest
Št. 999/2018

Ob-3162/18

Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik na podlagi 32. člena Statuta Psihiatrične bolnišnice Vojnik in
sklepa Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik z dne
26. 10. 2018 razpisuje delovno mesto
strokovnega direktorja zavoda (m/ž)
za štiriletno mandatno obdobje
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj izobrazba medicinske smeri, pridobljena
po študijskem programu druge stopnje oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskim
programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki
ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,
– specializacija iz psihiatrije,
– veljavna licenca za delo na področju psihiatrije,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih
delovnih mestih na področju psihiatrije,
– predložitev programa strokovnega dela in razvoja
PBV Vojnik za mandatno obdobje.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi s polnim delovnim časom za 40 ur na teden.
Zakonski pogoji so:
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– kandidati ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– kandidati ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo s priporočeno pošto v 15 dneh po
objavi na naslov: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska
cesta 37, 3212 Vojnik, z oznako: »Prijava na javni razpis
za strokovnega direktorja javnega zavoda – Ne odpiraj«.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
1. Fotokopijo diplome oziroma dokazila, iz katerega
mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
2. Pisno izjavo kandidata o doseženi delovni dobi
z opisom delovnih izkušenj, posebno na vodilnih in vodstvenih položajih (opis delovnih izkušenj, čas opravljanja
dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oziroma
dela).
3. Kratek življenjepis kandidata z referencami o dosedanjem delu.
4. Pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– izpolnjuje pogoj aktivnega znanja uradnega jezika;

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev ter da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
5. Pisno izjavo, da kandidat dovoljuje svetu zavoda
pridobitev podatkov iz uradnih evidenc drugih organov
za namen preverjanja izpolnjevanja razpisnih pogojev.
6. Štiriletni program strokovnega dela in razvoja
stroke zavoda.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonsko
določenem roku.
Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik
Ob-3172/18
Svet Šolskega centra Velenje razpisuje na podlagi
58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 in spremembe)
ravnatelja
Šole za strojništvo, geotehniko in okolje
Pogoji za ravnatelja so določeni v 53. členu Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
kot je:
– izobrazba, pridobljena po študijskih programih za
pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljena po študijskih programih, ki v skladu
z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– izpolnjevanje drugih pogojev za učitelja ali za
svetovalnega delavca na šoli, kjer bo opravljal funkcijo
ravnatelja,
– 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet
let naziv mentor ter
– opravljen ravnateljski izpit.
Kandidat mora k vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za ravnatelja, program vodenja šole ter
potrdili o nekaznovanju (potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanju ter potrdilo pristojnega sodišča,
da kandidat ni v kazenskem postopku).
Izbrani kandidat za ravnatelja Šole za strojništvo, geotehniko in okolje bo imenovan v šolskem letu
2018/2019, predvidoma s 1. 1. 2019, mandat ravnatelja
je 5 let.
Rok prijave na razpis je 8 dni od objave razpisa na
naslov Svet Šolskega centra Velenje, Trg mladosti 3,
Velenje, z oznako »za razpis«.
O rezultatih razpisa bodo prijavljeni kandidati obveščeni v 8 dneh po imenovanju ravnatelja.
Svet Šolskega centra Velenje
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Druge objave
Ob-3161/18
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS,
št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H) in Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in
81/16), Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48,
Ljubljana, objavlja
spremembo javnega poziva
za odločitev o sofinanciranju projektov
s programskega področja LIFE za leto 2018
1. Javni poziv za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2018 (Uradni
list RS, št. 39/18) se spremeni, tako, da se podaljšata
rok za prijavo na nacionalni poziv za sofinanciranje in
rok za odpiranje vlog iz druge in tretje alineje 1. točke
6.a odstavka razpisa, tako da se glasita:
– »Projektni predlogi morajo prispeti v vložišče ministrstva najkasneje do 3. 1. 2019 do 12. ure.
– Odpiranje vlog ne bo javno in se bo izvedlo v prostorih Ministrstva za okolje in prostor, dne 3. 1. 2019 ob
14. uri.«
2. Rok za obvestilo o dodelitvi sofinancerskih sredstev iz zadnjega odstavka 1. točke 6.a odstavka razpisa
se spremeni tako, da se glasi:
»Predlagatelji bodo pisno obveščeni o dodelitvi sofinancerskih sredstev najpozneje do 23. 1. 2019.«
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 700-94/2018

Ob-3166/18

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 17/15 in
23/17) Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv
okrajnim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev
enega okrajnega sodnika na delo na Vrhovno sodišče
Republike Slovenije v Službo za upravljanje projektov.
Delo se nanaša na informacijsko podporo na kazensko
pravnem področju (Projekt i-K), zato so, poleg vsebinskega poznavanja kaznovalnega področja, potrebne
izkušnje z informacijskim sistemom iK, zaželeno je tudi
poznavanje projektnega načina dela.
Predvideni čas dodelitve je tri leta.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave
poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov:
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 700-95/2018

Ob-3167/18

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13,
17/15 in 23/17) v zvezi s četrtim odstavkom 54. člena
Zakona o Sodnem svetu (Uradni list RS, št. 23/17), Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv
okrajnim in okrožnim sodnikom, k vložitvi prijav za
dodelitev enega okrajnega ali okrožnega sodnika na

delo v strokovno službo Sodnega sveta za opravljanje
najzahtevnejših strokovnih nalog za Sodni svet in njegova delovna telesa.
Predvideni čas dodelitve je tri leta.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave
poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov:
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 705-80/2018

Ob-3174/18

Na podlagi drugega odstavka 86. člena Zakona
o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12
– ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve in 22/18
– ZSICT; v nadaljevanju: ZS) Ministrstvo za pravosodje
objavlja
javni poziv
k predložitvi vlog za imenovanje
1. sodnih izvedencev na naslednjih področjih in
podpodročjih:
psihologija – klinična psihologija otrok in mladostnikov,
psihologija – klinična psihologija odraslih,
psihologija – klinična psihologija – starševstvo in
skrbništvo,
psihologija – klinična nevropsihologija odraslih,
psihologija – klinična nevropsihologija otrok in mladostnikov,
psihologija – preiskovalna psihologija,
psihologija – psihologija družine,
medicina – otroška in mladostniška psihiatrija,
medicina – psihiatrija,
medicina – kardiologija,
medicina – forenzična toksikologija in alkoholometrija,
medicina – urologija,
medicina – oftalmologija,
medicina – sodna medicina,
medicina – otorinolaringologija,
promet – raziskave prometnih nezgod,
promet – tahografi,
gradbeništvo – akustika – vibracije,
računalništvo in informatika – računalništvo,
kmetijstvo – kmetijska in gradbena zemljišča,
varstvo pri delu in požarna varnost – varstvo pri
delu v lesarstvu,
varstvo pri delu in požarna varnost – požarna varnost – raziskava požarov,
ekonomija – davki,
ekonomija – bančništvo,
ekonomija – vrednotenje podjetij,
ekologija – promet z nevarnimi kemikalijami,
forenzično – kriminalistično tehnične preiskave –
preiskave rokopisov in podpisov,
ribolov – sladkovodni ribolov.
2. sodnih cenilcev na naslednjih področjih in podpodročjih:
gradbeništvo – gradbeni objekti,
gradbeništvo – stavbna zemljišča,
kmetijstvo – kmetijska zemljišča,
kmetijstvo – poljedelstvo,
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kmetijstvo – sadjarstvo,
kmetijstvo – vinogradništvo.
3. sodnih tolmačev za naslednje jezike:
arabski jezik,
farsi jezik,
dari jezik,
urdu jezik,
madžarski jezik,
romski jezik,
kitajski jezik,
romunski jezik,
ukrajinski jezik,
francoski jezik,
nizozemski jezik,
finski jezik,
flamski jezik,
švedski jezik,
norveški jezik,
estonski jezik,
latvijski jezik,
litovski jezik,
danski jezik,
španski jezik,
eritrejski jezik,
turški jezik,
slovenski znakovni jezik,
slovaški jezik.
Pogoji za imenovanje:
Za sodnega izvedenca in sodnega cenilca je
lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje prvega odstavka 87. člena v povezavi z 92. členom ZS:
1. je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora in aktivno obvlada slovenski jezik,
2. je poslovno sposoben,
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3. je osebnostno primeren,
4. ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, zaradi
katerega bi bil moralno neprimeren za opravljanje izvedenskega oziroma cenilskega dela, ker bi to lahko
škodovalo nepristranskemu ali strokovnemu opravljanju
njegovega dela ali ugledu sodišča,
5. ima univerzitetno izobrazbo ali končan magistrski študijski program in ima ustrezno strokovno znanje
ter praktične sposobnosti in izkušnje za določeno vrsto
izvedenskega oziroma cenilskega dela,
6. ima šest let delovnih izkušenj s področja, na katerem želi opravljati izvedensko oziroma cenilsko delo,
7. ne opravlja dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim
izvedeništvom oziroma cenilstvom.
Za sodnega tolmača je lahko imenovan, kdor je
poleg izpolnjevanja pogojev iz 1. do 5. točke prvega
odstavka 87. člena v povezavi s 93. členom ZS tudi
uspešno opravil preizkus znanja za sodnega tolmača.
Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Ministrstvo za pravosodje bo z dnem objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na
svoji spletni strani http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/ objavilo obrazca vlog za imenovanje
za sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače.
Kandidati za sodne izvedence/sodne cenilce ter sodne
tolmače se prijavijo z objavljenima obrazcema.
Vloge kandidatov za imenovanje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
Rok za vložitev vloge: 30 dni po objavi javnega
poziva.
Ministrstvo za pravosodje
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Evidence sindikatov
Št. 10100-6/2018-3

Ob-3055/18

Statut Mednarodni sindikat pomorščakov se hrani pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov
11. 10. 2018 pod zaporedno številko 236.
Št. 101-24/2018-3

Ob-3075/18

Pri Upravni enoti Ljub
ljana, Izpostava Šiška, se
z dnem 7. 6. 2018 v evidenci statutov sindikatov, pod
zaporedno številko 35, spremeni sindikalni zastopnik
Sindikata Zavoda OŠ Pirniče, Zg. Pirniče 37b, 1215
Medvode, in sicer je nova zastopnica sindikata Irena
Fabek.
Št. 101-26/2018-3

Ob-3076/18

Pri Upravni enoti Ljub
ljana, Izpostava Šiška, se
z dnem 19. 6. 2018 v evidenci statutov sindikatov, pod
zaporedno številko 28, spremeni sindikalni zastopnik
Sindikata Zavoda OŠ Vodice, Ob šoli 2, 1217 Vodice,
in sicer je nova zastopnica sindikata Irma Janežič.
Št. 101-49/2017-3

Ob-3113/18

Pri Upravni enoti Ljub
ljana, Izpostava Šiška, se
z dnem 6. 12. 2017 v evidenci statutov sindikatov, pod
zaporedno številko 9, spremeni ime in naslov sedeža
sindikata KNSS, ISKRA ELEKTROZVEZE D.D. v novo
ime SINDIKAT NEODVISNOST KNSS ISKRA, s sedežem na naslovu Stegne 21, 1000 Ljubljana.
Št. 101-5/2018-3

Ob-3120/18

Sindikat KŽI Slovenije, Sindikat Panvita Mir Gornja Radgona, s sedežem Ljutomerska cesta 28/a,
9250 Gornja Radgona, sprejet v hrambo pri Upravni
enoti Gornja Radgona in vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 64, dne 22. 11. 2004, se dne 30. 10.
2018 izbriše iz evidence hrambe statutov sindikatov.
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Objave sodišč

Izvršbe
I 178/2017

Os-3089/18

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Lendavi, opr. št. I 178/2017 z dne 6. 10. 2017, ki je
glede dolžnice Jožefe Pucko postal pravnomočen dne
3. 11. 2017, je bila na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Borisa Letnarja, opr. št. IZV 562/2017 z dne 16. 7.
2018, nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to
je stanovanje, ki leži na naslovu Cvetna ulica 1 v Turnišču (katastrska občina Turnišče, št. dela stavbe 293)
v večstanovanjski stavbi. Nepremičnina je sestavljena
iz hodnika velikosti cca 6 m2, levo od hodnika je manjši
hodnik v velikosti cca 2 m2 in balkon v velikosti cca 4 m2,
desno od hodnika se nahaja soba v velikosti cca 16 m2
in kuhinja v velikosti cca 8 m2. Stanovanje obsega še
eno sobo v velikosti cca 12 m2 ter kopalnico v velikosti
cca 6 m2, last dolžnice Jožefe Pucko do 1/2, zarubljena
v korist upnikov Pavel Ušeničnik, Volča 24, 4223 Poljane, Marija Ušeničnik in Jakob Ušeničnik, oba Volča
3, 4223 Poljane, zaradi izterjave 20.802,65 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 16. 10. 2018

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
D 19/2018

Os-2949/18

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v zapuščinski zadevi po pokojni Gabrijeli Dujc, roj. Dujc, upokojenki, Podgraje 29, 6250 Ilirska Bistrica, roj. 18. 3. 1928, državljanki Republike Slovenije, ki je umrla 11. 1. 2018, s sklepom
opr. št. D 19/2018 z dne 27. 9. 2018, na podlagi prvega
odstavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom
Zakona o dedovanju (ZD), zap. nečaku Adrianu Dujcu
in zap. nečakinji Pauli (Pavlini) Knihnitski roj. Dujc, oba
neznanega prebivališča, postavilo začasnega zastopnika odvetnika Valterja Urbančiča, Bazoviška cesta 32,
6250 Ilirska Bistrica.
Začasni zastopnik bo zap. nečaka Adriana Dujca
in zap. nečakinjo Paulo (Pavlino) Knihnitski roj. Dujc,
oba neznanega prebivališča, zastopal vse do takrat,
dokler navedena ali njun pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da jima je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 27. 9. 2018
0963 I 3115/2017

Os-2464/18

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika Taira Omeragić, EMŠO 1608007505193, Tržaška cesta 30, Vrhnika, ki ga zastopa zak. zast. Suana
Omeragić, Tržaška cesta 30, Vrhnika, po odv. Matiček

Žumer – odvetnik, Peričeva ulica 15, Ljubljana, zoper dolžnika Elvina Omeragić, EMŠO 0403987500074,
Cesta Janeza Finžgarja 5b, Jesenice, zaradi izterjave
preživnine, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik
Damjan Škofič, Jakšičeva ulica 1, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2018
VL 43026/2018

Os-3086/18

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga
zastopa zak. zast. Benjamin Pačnik, po odv. Odvetnik
Alen Naglič, Mestni trg 10a, Slovenske Konjice, proti
dolžniku: Nexhat Dranqolli, Ob gozdu 14, Maribor, ki ga
zastopa zak. zast. Teja Godec – odvetnica, Ulica heroja
Šlandra 13, Maribor; Haki Dranqolli, Wesley Clark 48,
Peje, ki ga zastopa zak. zast. Teja Godec – odvetnica, Ulica heroja Šlandra 13, Maribor, zaradi izterjave
427,67 EUR, sklenilo:
Dolžnikoma Nexhat Dranqolli, Ob gozdu 14, Maribor; Haki Dranqolli, Wesley Clark 48, Peje, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Teja Godec,
Ulica heroja Šlandra 13, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnika ali njun pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2018
VL 38314/2018

Os-3102/18

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 Katja Vidmar, Miklošičeva 19, Ljubljana, proti
dolžniku Aleksanaru Borković, Mestni trg 1, Ljubljana,
zaradi izterjave 3.262,67 EUR, sklenilo:
Dolžniku Aleksanaru Borković, Mestni trg 1, Ljub
ljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Urška Golob, Hrvatski trg 3, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
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pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2018
I P 350/2018

Os-3090/18

Okrajno sodišče v Mariboru je dne 14. 9. 2018 na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP (Uradni list RS, št. 26/99 in 96/02), v pravdni zadevi tožeče
stranke Tamstan d.o.o., Jezdarska ulica 8a, Maribor, zoper toženo stranko Jožeta Iskrač, Prekmurska ulica 44,
Maribor, zaradi plačila 987,78 EUR s pripadki, toženi
stranki postavilo začasno zastopnico odvetnico Martino
Geč, Ulica heroja Bračiča 14, 2000 Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko,
dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopila pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 10. 2018

Št.

D 193/2018

Os-3124/18

Okrajno sodišče v Brežicah vodi zapuščinski postopek po pokojnem Cirilu Milavcu, rojenem 11. 7. 1942,
nazadnje stanujočem Nova vas pri Mokricah 38, Jesenice na Dolenjskem, ki je umrl 3. 8. 2018 v Brežicah.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po
pokojnem, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 23. 10. 2018
D 113/2018

Os-2745/18

Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je v teku zapuščinski postopek po pok. Aniti Frančiški Rolih, roj. 22. 4.
1917, Via Mariano Moreno 1153 di San Jose Guaymallen – Mendoza, Argentina, ki je umrla dne 4. 4. 2002.
Po doslej zbranih podatkih je bila zapustnica poročena s Francem Rolihom, ki je umrl dne 6. 2. 1974
v Argentini. Sodišče s podatki o dedičih ne razpolaga.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo sodišču
v roku enega leta od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 22. 8. 2018
D 115/2015

Os-2815/18

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Ilirski Bistrici pod številko D 115/2015, po pok.
Mariji Hrvatin, pok. Jožefa, Podgraje 70, roj. 8. 3. 1867,
državljanka takratne FLRJ, ki je umrla 12. 7. 1952, gre
za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi
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142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja naslednji
oklic neznanim upnikom.
Sodišče morebitne upnike obvešča, da lahko pri
Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD, in sicer, če prijavijo to zahtevo
v zapuščinskem postopku in vložijo predlog za začetek
stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev
mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine,
bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, ki za zapustnikove dolgove na odgovarja.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 4. 9. 2018
D 175/2017

Oklici dedičem in neznanim upnikom
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Os-2836/18

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Ilirski Bistrici pod opr. št. D 175/2017 po pok.
Miroslavu Ivančiču, Topolc 18, 6250 Ilirska Bistrica,
roj. 30. 6. 1950, državljanu Republike Slovenije, ki je
umrl 10. 9. 2017, gre za zapuščino brez dedičev, zato
sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja naslednji oklic neznanim
upnikom.
Sodišče morebitne upnike obvešča, da lahko pri
Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD, in sicer, če prijavijo to zahtevo
v zapuščinskem postopku in vložijo predlog za začetek
stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev
mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine,
bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, ki za zapustnikove dolgove na odgovarja.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 6. 9. 2018
D 51/2017

Os-2951/18

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Ilirski Bistrici pod opr. št. D 51/2017 po pok. Ivici Jantoviću, upokojencu, iz Ilirske Bistrice, Ulica Toneta
Tomšiča 1, roj. 27. 8. 1939, državljanu Republike Slovenije, ki je umrl 7. 2. 2017, gre v delu, ki je predmet dedovanja na podlagi zakona, za zapuščino brez dedičev,
zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena
Zakona o dedovanju (ZD) izdaja naslednji oklic neznanim upnikom.
Sodišče morebitne upnike obvešča, da lahko pri
Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD, in sicer, če prijavijo to zahtevo
v zapuščinskem postopku in vložijo predlog za začetek

Stran

2252 /

Št.

71 / 9. 11. 2018

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev
mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine,
bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, ki za zapustnikove dolgove ne odgovarja.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 18. 9. 2018
D 169/2016

Os-2955/18

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Ilirski Bistrici pod opr. št. D 169/2016 po pok.
Antonu Maletu, upokojencu, iz Ilirske Bistrice, Gabrije 13, roj. 14. 8. 1938, državljanu Republike Slovenije,
ki je umrl 28. 9. 2016, gre za zapuščino brez dedičev,
zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena
Zakona o dedovanju (ZD) izdaja naslednji oklic neznanim upnikom.
Sodišče morebitne upnike obvešča, da lahko pri
Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD, in sicer, če prijavijo to zahtevo
v zapuščinskem postopku in vložijo predlog za začetek
stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev
mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine,
bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, ki za zapustnikove dolgove ne odgovarja.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 17. 9. 2018
D 282/2017

Os-3094/18

Po pok. Ivanu Lokatelj, sinu Josipa, roj. dne 28. 12.
1891, nazadnje stanujočem v Sv. Ivan Žabno, Republika
Hrvaška, ki je dne umrl dne 15. 12. 1947 in ni zapustil
oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče ugotovilo, da je bil zapustnik najprej poročen z Uršulo Lokatelj,
nato pa z Marijo Lokatelj. S prvo ženo, s katero je živel
v Ospu, je imel otroke Emilijo, Nikolasa Ivana, Albino,
Basilija in Valerija Josipa.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28/h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 10. 2018
D 102/2018-9

Os-2950/18

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pok. Vučko Andriji (Andrej), roj. 5. 11. 1910, umrlem
dne 2. 1. 1986 iz Osijeka.
Zakoniti dediči sodišču niso znani, zato s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave

oklica na spletni strani in na sodni deski tukajšnjega
sodišča ter na oglasni deski Matičnega urada Vinkovci
in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 26. 9. 2018
I D 684/2018

Os-2856/18

V zapuščinski zadevi po pokojnem Miroslavu Pokupec, rojen 8. 3. 1951, umrl 28. 3. 2018, nazadnje
stanujoč Ulica Kraljeva 7, Maribor, gre za zapuščino
brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 9. 2018
II D 1170/2018

Os-2895/18

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po dne 4. 6. 2018 umrli Jožefi Ilšnik,
hči Feliksa, roj. 4. 5. 1930, drž. RS, razvezana, nazadnje
stan. Pernica 8, Pernica, sodišče ne razpolaga s podatki
o morebitnih zakonitih dedičih.
Sodišče zato poziva dediče I., II. in III. dednega
reda oziroma vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 9. 2018
II D 1002/1991

Os-2896/18

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po dne 9. 6. 1991 umrli Matildi Gradišnik, oče Jožef, mati Marija, roj. 11. 3. 1902, drž. RS,
upokojenka, samska, nazadnje stan. Spodnji Slemen 30,
Selnica ob Dravi, sodišče ne razpolaga s podatki o morebitnih zakonitih dedičih.
Sodišče zato poziva dediče I., II. in III. dednega reda oziroma vse, ki mislijo, da imajo pravico do
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zapuščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona
o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 9. 2018
II D 1751/2017

Os-3026/18

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po pokojnem Štucl Francu, roj.
28. 3. 1932, drž. RS, poročenem, nazadnje stan. Meškova ulica 5, Maribor, umrlem 11. 9. 2017, pride v poštev
kot dedič po zapustniku tudi njegov sin, ki živi v Kanadi,
neznanega imena in naslova.
Sodišče zato poziva zapustnikovega sina neznanega imena in naslova ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona
o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 10. 2018
D 220/2017

Os-2743/18

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Paglovec Ani, pok. Ivana, roj. 17. 7.
1842, nazadnje bivajoča Čepovan 25/16, ki je bila razglašena za mrtvo s sklepom Okrajnega sodišča opr. št.
IN 11/2016 z dne 19. 1. 2017, kot datum smrti pa se
šteje 18. 7. 1912.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 7. 2018
D 405/2018

Os-2930/18

Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po dne 29. 6. 2018 umrlem Francu Levar, EMŠO:
1410942500723, roj. 14. 10. 1942, nazadnje stan. Pod
gradom 69, Dravograd.
Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, pokojni
dedičev prvega dednega reda ni zapustil, saj sta pred
njim umrla njegova žena in sin. Sodišče in pristojna
upravna enota tudi ne razpolagata s podatki o morebitnih dedičih drugega ali tretjega dednega reda.
Ker torej ni znano, ali je umrli zapustil potencialne
dediče, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju s tem oklicem vabi vse tiste, ki mislijo, da imajo
pravico do dedovanja po umrlem, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 26. 9. 2018

Št.

71 / 9. 11. 2018 /

D 218/2016
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Os-2960/18
Popravek

V zapuščinski zadevi po pokojni Mariji Petan, ki se
vodi pod opravilno št. D 218/2016, je pri objavi oklica
neznanim upnikom v Uradnem listu RS, št. 52 z dne
27. 7. 2018 (Os-2398/18) prišlo do napake pri zapisu
opravilne številke zadeve D 218/2017, namesto pravilne
D 218/2016.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 28. 9. 2018
D 237/2016

Os-2952/18

V zapuščinski zadevi po pokojnem Francu Česarju, rojenem 16. 7. 1957, umrlem 11. 9. 2016, nazadnje
stanujoč Hotedršica 123A, Hotedršica, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega
odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja
oklic neznanim upnikom.
Sodišče opozarja neznane upnike, da bo zapuščina
brez dedičev po pokojnem prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine,
in da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD. Upnik
lahko zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev, če v šestih
mesecih od dneva objave oklica: 1. prijavi to zahtevo
v zapuščinskem postopku in 2. vloži predlog za začetek
stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev
mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 2. 8. 2018
D 239/2014

Os-2953/18

V zapuščinski zadevi po pokojnem Francu Zdovcu,
rojenem 21. 9. 1947, umrlem 8. 10. 2014, nazadnje
stanujoč Cankarjev trg 11, Vrhnika, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja
oklic neznanim upnikom.
Sodišče opozarja neznane upnike, da bo zapuščina
brez dedičev po pokojnem prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine,
in da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD. Upnik
lahko zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev, če v šestih
mesecih od dneva objave oklica: 1. prijavi to zahtevo
v zapuščinskem postopku in 2. vloži predlog za začetek
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stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev
mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 27. 8. 2018

Kolektivni delovni spori
X Pd 950/2018

Os-3160/18

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi
51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih –
ZDSS-1 obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem: SIPGS,
Cesta Zore Perello – Godina 2, Koper, in nasprotnim
udeležencem: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50,
Ljubljana, zaradi: neskladnosti splošnega akta z zakonom.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča,
imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek
51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko
prijavijo ves čas postopka, na naroku ali s pisno vlogo
(drugi odstavek 51. člena ZDSS-1).
Pripravljalni in prvi narok za glavno obravnavo je
razpisan na dan 11. 12. 2018 ob 13. uri, razpravna
dvorana 7/III. nadstropje, Delovno in socialno sodišče
v Ljubljani, Resljeva 14, Ljubljana.
To obvestilo je objavljeno na oglasni deski in na
spletni strani tega sodišča od dne 30. 10. 2018.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 30. 10. 2018
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
Klarion Zavarovalno zastopniška družba, d.o.o.,
ponudbe:
Vzajemna
d.v.z.:
VZAA2201142369,
VZAA2201142367, VZAA2201145382, VZAA2200976887,
VZAA2200983170, VZAA2201145358, VZAA2200762520,
VZAA2200756772, VZAA2200762543, VZAA2200762544,
VZAA2200976876, VZAA2200983189, VZAA220075655,
VZAA2200756656, VZAA2200756657, VZAA2200756658,
VZAA2200756572, VZAA2200756574, VZAA2200756576,
VZAA2200756575; Generali d.d.: 833900785590,
833900791549, 833900785395; Sava d.d.: 6440143,
6440136, 6450955, 6440122; Prva d.d.: 40724091,
40900833, 40705523, 40705661, 40705510, 40705511,
40713272, 40705650, 40705651, 40724104, 40705592,
40705587; Best doctors: 15174, 14059. Ob-3165/18

Drugo preklicujejo
AA LOGISTIKA d.o.o., Cesta na Dobrovo 93, Celje,
digitalno tahografsko kartico, št. 107050005395900, izdal Cetis Celje d.d., na ime Džanić Nadin. gnv-339850
ANDALEKS d.o.o., Štihova ulica 13, Ljubljana, taksi
nalepko, št. G009187/07887/002. gnz-339846
ARTIST BEAUTY HOUSE d.o.o., Parmova ulica 53,
Ljubljana, štampiljko z vsebino: ARTIST BEAUTY HOUSE D.O.O., PE PTUJ, Osojnikova cesta 1, 2250 Ptuj,
ID za DDV: SI27334848, 1. gnw-339849

BAPA d.o.o., Prešernova cesta 9A, Velenje, certifikat
NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, št. IZO-07/924, izdano na ime Jasmin Mušanović, izdajatelj Šolski center
Celje, leto izdaje 2007. gnu-339851
BOŽIDAR HORVAT s.p., Šolska ulica 6, Slovenska
Bistrica, izkaznico za nepremičninskega posrednika,
št. 01464. gnr-339854
Habjan Janko, Beblerjev trg 10, Ljubljana, potrdilo
o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za odgovorno osebo, št. 606948, izdajatelj Ministrstvo za promet, leto izdaje 1997. gnu-339855
KOLEKTOR CPG d.o.o., Industrijska cesta 2, Nova
Gorica, izvod licence, št. GE009045/00307/038, za vozilo Actros 3240B, reg. št. LJ E4-60L, veljavnost do 10. 3.
2022. gns-339853
M&M TOURS, MITJA MOŠKOTEVC S.P.,
Reka 14, Laško, izvod licence, št. 000584/006, za vozilo VAN-HOOL, reg. št. CE R9-887, veljavnost do 13. 12.
2018. gno-339857
MELAVC d.o.o., Savinjska cesta 5, Nazarje, potrdilo za voznika, št. 016040/AD45-2-3465/2018, izdano
na ime Aldin Avdagić, veljavnost od 12. 7. 2018 do 5. 6.
2021, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnx-339848
Pernat Sebastjan, Mladinska ulica 8, Kidričevo, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500028140001, izdal Cetis Celje d.d. gnt-339852
SGG TOLMIN d.o.o., Vipavska cesta 2C, Ajdovščina, izvod licence, št. GE009071/02271/014. gny-339847
TRANKOP d.o.o., Vrčice 3A, Semič, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500001130002, izdal Cetis Celje
d.d., na ime Edvard Kopač. gnp-339856
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