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Javni razpisi
Št. 8022-4/2018-12

Ob-3304/18
Sprememba

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2018, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 52 z dne 27. 7. 2018 (Ob-2611/18)
in št. 54 z dne 10. 8. 2018 (Ob-2656/18), ki se glasi:
I. Spremeni se razpisani znesek v poglavju 1.1
javnega razpisa »Višina in vir sredstev«, ki je po novem
9.000.000,00 EUR.
II. V poglavju 3.3 javnega razpisa »Roki za oddajo
vlog«, se doda nov rok, in sicer: 15. 1. 2019.
III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 6036-223/2018/7

Ob-3302/18

Za izvrševanje 47. člena Zakona o izobraževanju
odraslih (Uradni list RS, št. 6/18) ter v skladu s 50. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 29. členom
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 –
ZJF-H), 216. in 219. členom Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v
nadaljnjem besedilu: Ministrstvo)
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti informiranja
in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2019
I. Predmet javnega razpisa
Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih (v nadaljevanju: dejavnost ISIO) v letu 2019.
Sofinancira se izvajanje dejavnosti ISIO, ki se izvaja
v vseh statističnih regijah, pred vključitvijo v izobraževanje, med izobraževanjem in po končanem izobraževanju
ter vključuje postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Obdobje izvajanja dejavnosti po tem razpisu je od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019.
Ciljna skupina so odrasli, ki niso zaposleni, med
katere spadajo: brezposelni, osipniki, priseljenci, Romi,
starejši odrasli, migranti, invalidi, obsojenci na prestajanju kazni zapora in drugi.
II. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike
Slovenije za leto 2019 na proračunski postavki 578010 –

Izobraževanje brezposelnih, konto 4133 (tekoči transferi
v javne zavode). Okvirna višina razpoložljivih sredstev
za ta javni razpis je 790.637,34 EUR.
Na javnem razpisu bo izbranih največ 17 prijaviteljev iz statističnih regij, kot je razvidno iz preglednice 1.
Preglednica 1: najvišje število izbranih prijaviteljev
po statističnih regijah.
Statistične regije glede
Najvišje število izbranih
na število prebivalcev
prijaviteljev
Velike regije
Osrednjeslovenska
2
Gorenjska
2
Podravska
2
Savinjska
2
Jugovzhodna Slovenija
2
Srednje regije
Obalno kraška
1
Goriška
1
Pomurska
1
Majhne regije
Primorsko-notranjska
1
Koroška
1
Posavska
1
Zasavska
1
Skupaj
17
Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:
1. Standardni strošek za organizatorje izobraževanja odraslih za izvajanje dejavnosti ISIO:
– za konzorcij se izračuna po formuli: število konzorcijskih partnerjev X 60 % plače enega polno zaposlenega strokovnega delavca X 11 mesecev (*glej primer izračuna spodaj). Znotraj skupnega standardnega
stroška je posamezni konzorcijski partner upravičen do
višine financiranja, ki je enaka okvirnemu deležu prebivalcev na območju delovanja konzorcijskega partnerja
znotraj statistične regije;
– za prijavitelja, ki nima konzorcija, je 60 % plače enega polno zaposlenega strokovnega delavca X 11 mesecev.
2. Standardni strošek za vodenje in koordiniranje
izvajanja dejavnosti ISIO:
– za konzorcij je 40 % plače enega polno zaposlenega strokovnega delavca za 11 mesecev;
– za prijavitelja, ki nima konzorcija, je 30 % plače enega polno zaposlenega strokovnega delavca za
11 mesecev.
Za financiranje upravičenih stroškov po tem javnem
razpisu se uporablja dokument »Določitev vrednosti
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stroška dela strokovnega delavca in določitev vrednosti
ure izvajanja izobraževalnega programa na udeleženca
za potrebe določitve obsega standardnega stroška na
enoto (elementi za določitev cene z dne 26. 2. 2018)«,
št. 5442-153/2016/4, ki ga je sprejelo ministrstvo 15. 3.
2018. Na podlagi tega je:
– standardni strošek za polno zaposlenega strokovnega delavca za izvajanje dejavnosti ISIO 2.702,11 EUR
na mesec.
Upravičena višina deležev standardnega stroška po
tem javnem razpisu je:
– za 60 % plače polno zaposlenega strokovnega
delavca 1.621,27 EUR na mesec,
– za 40 % plače polno zaposlenega strokovnega
delavca je 1.080,84 EUR na mesec,
– za 30 % plače polno zaposlenega strokovnega
delavca je 810,63 EUR na mesec.
*Primer izračuna skupnega standardnega stroška
za izvajanje dejavnosti ISIO:
2 konzorcijska partnerja:
(2.702,11×0,6)×2×11=35.667,85 EUR.
V obdobju izvajanja razpisa se pričakuje doseganje
naslednjih kazalnikov:
– v konzorciju dveh partnerjev: 760 udeležencev
svetovanja ter 10 skupin,
– v konzorciju treh partnerjev: 1.140 udeležencev
svetovanja ter 15 skupin,
– v konzorciju štirih partnerjev: 1.520 udeležencev
svetovanja ter 20 skupin,
– v konzorciju petih partnerjev: 1.900 udeležencev
svetovanja ter 25 skupin,
– pri prijavitelju, ki nima konzorcija, 380 udeležencev svetovanja ter 5 skupin.
Prijavitelj in konzorcijski partnerji se zavezujejo, da
bodo v primeru izbora na tem javnem razpisu v načrtovanem deležu zaposlili oziroma razporedili izključno enega
strokovnega delavca na naloge izvajanja dejavnosti ISIO
v skladu z načrtom, ki je sestavni del prijave na razpis.
Prijavitelj se zavezuje, da bo v primeru izbora na
tem javnem razpisu zaposlil oziroma razporedili izključno enega strokovnega delavca na delovne naloge vodenja in koordiniranja izvajanja dejavnosti ISIO.
Delež zaposlitve za izvajanje nalog iz prejšnjih dveh
odstavkov mora biti razviden v pogodbi o zaposlitvi oziroma aneksu k pogodbi o zaposlitvi od datuma sklepa
o izboru dalje. Naloge izvajanja dejavnosti ISIO ter vodenja in koordiniranja lahko opravlja ista oseba.
Strokovni delavec v skladu s 96. členom Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 –
ZVaj) je organizator izobraževanja odraslih ali svetovalni
delavec v izobraževanju odraslih po aneksu h Kolektivni
pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96
– popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01,
64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11,
40/12, 46/13, 106/15, 8/16 – popr., 45/17 in 46/17).
Pogoji za strokovnega delavca, ki ga bo prijavitelj
oziroma konzorcijski partner razporedil ali zaposlil za
opravljanje zgoraj naštetih nalog, so, da ima izobrazbo,
pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom
ustreza izobrazbi druge stopnje, pedagoško-andragoško izobrazbo in strokovni izpit s področja vzgoje in
izobraževanja in najmanj eno leto delovnih izkušenj
v izobraževanju.
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III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje, ki so določeni
s tem javnim razpisom.
Na ta javni razpis se lahko prijavijo javni zavodi za
izobraževanje odraslih ali organizacijske enote za izobraževanje odraslih v okviru drugih javnih zavodov, ki jih
je ustanovila lokalna skupnost.
Na ta javni razpis se lahko prijavi tudi javni zavod,
katerega temeljna dejavnost je izobraževanje odraslih,
in ga je ustanovila država.
Prijavitelj na javni razpis mora:
– prijaviti konzorcij v statistični regiji, v kateri ima
sedež;
– zagotoviti, da imajo vsi konzorcijski partnerji sedež v isti statistični regiji kot prijavitelj;
– zagotoviti, da so vsi člani konzorcija javni zavodi za izobraževanje odraslih ali organizacijske enote
v okviru drugih javnih zavodov, ki jih je ustanovila lokalna
skupnost;
– v konzorcij vključiti vse javne zavode, ki izpolnjujejo pogoje iz predhodnih alinej ter pisno izrazijo interes,
da želijo postati člani konzorcija in da bodo zagotovili
kadrovske in materialne pogoje za izvajanje dejavnosti
ISIO;
– imeti vzpostavljen strateški svet po regionalnem
modelu izvajanja dejavnosti ISIO ali izjaviti, da je vključen v delovanje strateškega sveta v statistični regiji,
oziroma zagotoviti vzpostavitev strateškega sveta v roku
dveh mesecev od izbora na tem javnem razpisu.
V primeru, ko v statistični regiji prijavitelja ni na voljo potencialnih konzorcijskih partnerjev, lahko prijavitelj
odda prijavo samostojno.
Prijavitelji, ki teh pogojev ne bodo izpolnjevali, bodo
izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.
Prijavitelj mora v vlogi oddati:
1. izpolnjen Obrazec 1: Splošni prijavni obrazec,
2. dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih,
3. Izjava 1: Konzorcijski partner želi postati član
konzorcija in izjavlja, da bo zagotovil kadrovske in materialne pogoje za izvajanje dejavnosti ISIO,
4. Izjava 2: Prijavitelj ima vzpostavljen strateški svet
po regionalnem modelu izvajanja dejavnosti ISIO ali je
vključen v delovanje strateškega sveta v statistični regiji
ali bo zagotovil vzpostavitev strateškega sveta v roku
dveh mesecev od izbora na tem javnem razpisu,
5. Načrt izvajanja dejavnosti ISIO v statistični regiji
ali v delu statistične regije v letu 2019,
6. parafiran vzorec pogodbe (priloga 1) in
7. pravilno označena in zaprta ovojnica (priloga 2).
IV. Merila za izbor na javnem razpisu
Merila za izbor prijaviteljev za izvajanje dejavnosti
ISIO so:
1.
2.

3.

Vsebinski načrt izvajanja dejavnosti ISIO v letu
2019 ima celovito in podrobno razdelane vse
zahtevane elemente.
Prijavitelj oziroma konzorcij izkazuje izvirnost
oziroma nove pristope pri doseganju ranljivih
ciljnih skupin in pri sodelovanju z različnimi
deležniki v statistični regiji.
Prijavitelj oziroma konzorcij ima kadrovske
pogoje za izvajanje dejavnosti ISIO oziroma
izraža namero, da bo zagotovil izpopolnjevanje
strokovnih delavcev in mentorstvo.

V. Način in rok prijave na javni razpis
Vlogo z vso zahtevano dokumentacijo pošljite na
naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
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Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 14. 12.
2018. Za pravočasno se bo štela vloga, ki bo na dan
izteka roka za oddajo označena s poštnim žigom in
poslana priporočeno ali oddana na dan izteka roka do
12. ure v vložišče Ministrstva. Vlogo oddajte v zaprti
ovojnici z označenim nazivom in točnim naslovom prijavitelja ter vidnima oznakama »Ne odpiraj – Javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja
v letu 2019« in »Prijava«. Priporočamo, da uporabite
vzorec za označitev ovojnice iz razpisne dokumentacije
(priloga 2).
Vloge, ki bodo oddane po izteku predpisanega roka
in ne bodo imele predpisanih oznak, bodo pred odpiranjem izločene iz nadaljnjega postopka in s sklepom
zavržene. S sklepom bodo zavržene tudi vse vloge, ki
ne bodo oddane na predpisanih obrazcih ali po pozivu
za formalno dopolnitev pravočasno ter ustrezno dopolnjene. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine
zaprošenih sredstev in tistega dela vloge, ki se veže na
vsebino.
VI. Odpiranje vlog in rok za obveščanje o izidu
javnega razpisa: komisija, ki jo je imenoval minister za
izobraževanje, znanost in šport, bo začela z odpiranjem
vlog 18. 12. 2018. V skladu s tretjim odstavkom 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji
bodo o izboru obveščeni pisno v 45 dneh po preteku
roka za prijavo, torej najkasneje do 28. 1. 2019.
VII. Razpisna dokumentacija
Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani Ministrstva: http://www.
mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/.
Dodatne informacije glede javnega razpisa dobite
pri Teji Dolgan na tel. 01/400-53-37, vsak delovni dan
od 10. do 11. ure.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ob-3303/18
Na podlagi 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 –
ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12
– ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C,
99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 –
ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 –
ZZDej-K), 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07
– odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G,
8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in
13/18 – ZJF-H), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter
Sklepa o začetku postopka za izvedbo javnega razpisa C2711-18-712201, objavlja Ministrstvo za zdravje,
Štefanova 5, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov neposredne pomoči,
svetovanja in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb
ter bolnikov z redkimi boleznimi, ki jih izvajajo
humanitarne organizacije v letu 2019
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja
in oskrbe zdravstvenih stisk in težav ranljivih, ogroženih
oseb ter bolnikov z redkimi boleznimi za leto 2019.
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II. Predmet razpisa ima tri samostojne in ločene
sklope:
Sklop 1)
Programi neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe
oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja
Sklop 2)
Programi neposredne pomoči, ozaveščanja in svetovanja romskim mladostnicam, ženskam in otrokom
s ključnim ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega življenja
in zdravja
Sklop 3)
Programi neposredne pomoči, ozaveščanja, svetovanja in oskrbe ogroženih, izključenih, ranljivih skupin
ter bolnikov z redkimi boleznimi s ključnim ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja
Programi, ki so že v celoti financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov, niso predmet tega
razpisa.
Investicijski projekti niso predmet tega javnega razpisa.
Strokovna srečanja, delavnice, strokovni založniški
projekti, programi/projekti, ki jih izvajalci tržijo uporabnikom programov, niso predmet tega javnega razpisa.
Vloge, ki niso predmet razpisa in niso označene
s številko sklopa ne bodo vključene v ocenjevalni postopek in bodo zavržene.
III. Pogoji za pridobitev sredstev in prijavo sklopa
1. Vlagatelj ima status humanitarne organizacije na
podlagi Zakona o humanitarnih organizacijah in sedež
v Republiki Sloveniji. Vlogi mora biti predložena kopija
odločbe o statusu humanitarne organizacije Ministrstva
za zdravje ali Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
2. Vlagatelj je pravno, finančno in poslovno sposoben za izvedbo prijavljenega programa. Vlagatelj v vlogi
navede projekte, ki jih je preko razpisov izvedel/oziroma
izvajal v tekočem letu.
3. Vsaj 20 % za sofinanciranje mora prijavitelj zagotoviti iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih
virov ali lastnega prispevka v obliki financiranja ali dela,
ki ga navede v prijavi.
4. Prijavitelj lahko prijavi znotraj posameznega sklopa samo en program. V kolikor se prijavi na več sklopov,
se vsebine in nosilci programov med prijavami na različne sklope ne smejo prekrivati ali podvajati.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenih pogojev, ne bodo vključene v ocenjevalni postopek.
IV. Obvezna oblika in vsebina vloge
1. Vlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem
obrazcu »PZ 2019« Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in
oskrbe zdravstvenih stisk in težav ranljivih, ogroženih
oseb ter bolnikov z redkimi boleznimi, ki jih izvajajo humanitarne organizacije.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem
naslovu http://www.gov.si/mz v rubriki Javni razpisi.
Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente:
a) prijavo na izpolnjenem obrazcu »PZ – 2019,
Sklop 1 ali Sklop 2 ali Sklop 3«, z vsemi zahtevanimi
podatki,
b) obrazec »PZ – 2019 Sklop 1 ali Sklop 2 ali Sklop 3«
mora biti priložen v papirni obliki ter na usb ključku,
c) kopijo odločbe statusa humanitarne organizacije
Ministrstva za zdravje ali Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti,
d) izpolnjena pogodba s strani izvajalca na usb
ključku.
Komisija v roku 3 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne,
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da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vloge so trije dnevi.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne
dopolni, se zavržejo.
2. Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom
so v času objave javnega razpisa na voljo po elektronski pošti. Vsa vprašanja oziroma zaprosila za dodatna
pojasnila in informacije je potrebno nasloviti pisno na
elektronski naslov: razpis-neza.mz@gov.si.
V. Cilji in prednostna področja
Sklop 1)
Programi neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe
oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Cilji:
– zmanjšati število nezavarovanih oseb in povečati
njihov prehod v javni zdravstveni sistem;
– zagotoviti večjo dostopnost do zagovorništva interesov nezavarovane osebe, svetovalnih razgovorov in
nudenja psihosocialne pomoči nezavarovanim osebam
ter pomoči glede napotitev na ustrezne institucije, spremljanja (ko je to potrebno), informiranja, izpolnjevanja
različnih obrazcev in drugih vlog in podobno;
– zagotoviti pomoč pri urejanju dokumentov in dovoljenj za prebivanje v RS, ki omogočajo vključevanje
v zdravstveno zavarovanje;
– vzpostaviti in vzdrževati medsebojno sodelovanje
med različnimi institucijami z namenom učinkovitejšega
in hitrejšega reševanja problemov nezavarovanih oseb;
– zagotoviti informiranje nezavarovanih oseb o obsegu pravic do zdravstvenih storitev;
– vzpostaviti terensko delo in svetovalno pomoč na
mestih, kjer se nezavarovani zadržujejo, z namenom
doseganja skrite populacije;
– seznaniti tuje državljane o pomenu ureditve obveznega zdravstvenega zavarovanja v primeru nezgod
in poškodb;
– zmanjšati neenakosti pri dostopnosti in obsegu
zdravstvenih storitev.
Prednostna področja:
– obveščanje in ozaveščanje o pomenu urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja skrb posebej za brezdomce, osebe brez stalnega prebivališča,
podjetnike/-ce zadolžene zaradi neplačanih prispevkov
za zdravstveno in pokojninsko-invalidsko zavarovanje,
tujce/-ke z dovoljenjem za stalno oziroma začasno prebivanje v RS, tujce/-ke brez dovoljenja za prebivanje
v RS, osebe z dovolitvijo za zadrževanje, izbrisane,
prosilce za mednarodno zaščito, Rome, žrtve trgovine
z ljudmi idr.;
– preprečevanje poslabšanja zdravstvenega in psihosocialnega stanja nezavarovanih oseb;
– povezovanje različnih akterjev pri načrtovanju,
zagovorništvu in izvajanju celovite obravnave nezavarovanih oseb in izmenjavi dobrih praks doma in v tujini;
– oblikovanje in udejanjanje inovativnih modelov in
metod pomoči ciljni skupini;
– izobraževanje izvajalcev.
Strateške usmeritve:
– Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja«
(ReNPZV16–25);
– Brezdomstvo, zdravje in dostopnost zdravstvenih
storitev. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje (2009);
– EUROPEAN COMMISSION – Confronting Homelessness in the European Union;
– Determinants of Health: Commission on Social
Determinants of Health Final Report, World Health Organization – 2008;
– Joint Action on Health Inequalities | EuroHealthNet;
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– Summary Report on the MIPEX Health Strand
and Country Reports – International Organization for Migration (IOM) Regional Office Brussels, Migration Health
Division (MHD);
– Health and the Roma Community,analysis of the
situation in Europe Fundacion Secretariado GitanoC/
Ahijones s/n, 28018 Madrid (Spain).
Sklop 2
Programi zdravstvenega varstva s poudarkom na
zdravju romskih mladostnic, žensk in otrok
Cilji razpisa so:
1. povečanje ozaveščenosti in izobrazbe o tveganju
v nosečnosti mladoletnih deklic,
2. zmanjšanje števila nosečnosti mladoletnih deklic,
3. zvišanje števila Rominj z izbranim ginekologom,
4. krepitev in razvoj programov pomoči, osredinjenih na zdravje romskih mladostnic, žensk in otrok,
5. opolnomočenje navedenih skupin, opozarjanje
na zdravju škodljive življenjske sloge, ustvarjanje podpornih okolij,
6. zagotoviti večjo dostopnost svetovalnih razgovorov in nudenja pomoči napotitev na ustrezne institucije,
spremljanje (ko je to potrebno) in informiranje,
7. vzpostaviti in vzdrževati medsebojno sodelovanje
med različnimi institucijami z namenom učinkovitejšega
in hitrejšega reševanja problemov terensko delo in svetovalna pomoč na mestih, kjer se romske mladostnice,
ženske in otroci nahajajo z namenom doseganja skrite
populacije,
8. ustvarjanje novih zamisli.
Prednostna področja:
– programi osredotočeni na zgodnjo rodnost; mladoletna rojstva in zgodnjo umrljivost,
– »brezpravnost« mladih romskih žensk,
– socialno-ekonomska odvisnost romskih žensk,
– krepitev zdravja,
– preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja,
– ustvarjanje možnosti za čim bolj kakovostno in
samostojno življenje – povezovanje različnih akterjev pri
načrtovanju, zagovorništvu in izvajanju celovite obravnave ranljivih romskih mladostnic, žensk in otrok,
– oblikovanje in udejanjanje inovativnih modelov in
metod pomoči ciljni skupini,
– izobraževanje izvajalcev,
– enakopravno vključevanje v življenje, ohranjanje
in izboljšanje kakovosti življenja.
Strateške usmeritve:
– Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017–2021,
– Roma Health Report, Health status of the Roma
population, Data collection in the Member States of the
European Union,
– Standpoints of Roma women regarding reproductive health,
– Breaking the Barriers – Romani Women and
Access to Public Health Care,
– Nacionalni program socialnega varstva za obdobje 2013–2020,
– Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja«
(ReNPZV16–25),
– Joint Action on Health Inequalities | EuroHealthNet,
– Zdravje 2020 Temeljna evropska izhodišča za
vsevladno in vsedružbeno akcijo za zdravje in blagostanje, WHO.
Sklop 3)
Programi neposredne pomoči, ozaveščanja, svetovanja in oskrbe ogroženih, izključenih, ranljivih skupin

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ter bolnikov z redkimi boleznimi s ključnim ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja.
Cilji razpisa so:
– krepitev in razvoj programov pomoči, osredinjenih na izključene, ogrožene, ranljive skupine ter bolnike
z nepogostimi kroničnimi boleznimi,
– opolnomočenje navedenih skupin, opozarjanje na
zdravju škodljive življenjske sloge, ustvarjanje podpornih okolij,
– spremljanje in celostna pomoč,
– zagotoviti večjo dostopnost svetovalnih razgovorov in nudenja pomoči napotitev na ustrezne institucije,
spremljanje (ko je to potrebno) in informiranje,
– vzpostaviti in vzdrževati medsebojno sodelovanje
med različnimi institucijami z namenom učinkovitejšega
in hitrejšega reševanja problemov ranljivih in izključenih
oseb,
– vzpostaviti terensko delo in svetovalno pomoč na
mestih, kjer se ranljive in izključene skupine zadržujejo,
z namenom doseganja skrite populacije,
– zmanjšati neenakosti pri dostopnosti in obsegu
zdravstvenih storitev,
– ustvarjanje novih zamisli.
Prednostna področja:
– reševanje in lajšanje zdravstvenih stisk in težav
ranljivih, ogroženih oseb ter bolnikov z nepogostimi kroničnimi boleznimi,
– krepitev zdravja,
– preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja,
– ustvarjanje možnosti za čim bolj kakovostno in
samostojno življenje – povezovanje različnih akterjev pri
načrtovanju, zagovorništvu in izvajanju celovite obravnave ranljivih oseb in izmenjavi dobrih praks doma in
v tujini,
– oblikovanje in udejanjanje inovativnih modelov in
metod pomoči ciljni skupini,
– izobraževanje izvajalcev,
– enakopravno vključevanje bolnikov v življenje
z zdravimi, ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja.
Strateške usmeritve:
– Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja«
(ReNPZV16–25);
– Brezdomstvo, zdravje in dostopnost zdravstvenih
storitev. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje (2009);
– Joint Action on Health Inequalities | EuroHealthNet;
– Summary Report on the MIPEX Health Strand
and Country Reports – International Organization for
Migration (IOM) Regional Office Brussels, Migration Health Division (MHD);

Merila
1. Vsebinska ustreznost
1.1. Usklajenost programa
s cilji razpisa
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– Zdravje 2020 Temeljna evropska izhodišča za
vsevladno in vsedružbeno akcijo za zdravje in blagostanje, WHO;
– COUNCIL RECOMMENDATION on an action in
the field of rare diseases (2009/C 151/02) THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION;
– Javnozdravstveni vidiki obravnave ogroženih
in ranljivih skupin prebivalstva, Ministrstvo za zdravje
2007;
– Nacionalni program socialnega varstva za obdobje 2013–2020.
VI. Razpoložljiva sredstva, višina in odstotek sofinanciranja
Skupna sredstva za sofinanciranje programov za leto 2019 v okviru javnega razpisa znašajo
435.000,00 eurov. Sredstva iz javnega razpisa za
sklop 1 (programi neposredne pomoči, svetovanja in
oskrbe oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja) in sklop 2 (programi neposredne pomoči, ozaveščanja in svetovanja romskim mladostnicam, ženskam in
otrokom s ključnim ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega
življenja in zdravja) v skupni višini 195.000,00 eur bodo
izbranim ponudnikom dodeljena iz proračunske postavke 7122 – Nujno zdravstveno varstvo nezavarovanih
oseb, ukrep 2711-17-0014 Zdravstveno varstvo nezavarovanih in socialno ogroženih.
Sredstva iz javnega razpisa za sklop 3 (programi
neposredne pomoči, ozaveščanja, svetovanja in oskrbe
ogroženih, izključenih, ranljivih skupin ter bolnikov z redkimi boleznimi s ključnim ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja) v višini 240.000,00 eur bodo
izbranim ponudnikom dodeljena iz proračunske postavke
4331 – Strokovne skupine in posebni programi, ukrep
2711-17-0001 Urejanje in razvoj sistema zdravstva.
Maksimalni zaprošeni znesek, ki ga bo za posamezni program sofinanciralo Ministrstvo za zdravje, je
lahko znotraj sklopa 1: 15.000,00 eur, znotraj sklopa 2:
15.000,00 eur, znotraj sklopa 3: 19.000,00 eur.
Sofinancirajo se samo upravičeni izdatki, kot izhaja
iz obrazca Prijava na razpis, pri čemer sofinanciranje
Ministrstva za zdravje znaša največ 80 %. Vsaj 20 %
mora prijavitelj zagotoviti iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih virov ali lastnega financiranja oziroma
delovanja.
VII. Merila za dodelitev sredstev za Programe neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe ranljivih, ogroženih
oseb ter bolnikov z redkimi boleznimi, ki jih izvajajo humanitarne organizacije v letu 2019
Le prijavljeni programi, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v postopek ocenjevanja, bodo nadalje ocenjeni na
podlagi naslednjih meril za dodelitev sredstev:

Opis

Program upošteva razširjenost in relevantnost problema za Slovenijo.
Načrtovane aktivnosti in pričakovani rezultati so skladni s cilji
razpisa, prednostnimi področji razpisa, izkazujejo skladnost s strategijami
za posamezna področja in ustrezajo potrebam ciljnih skupin iz razpisa in
jih ustrezno segmentira, kjer je to potrebno.
1.2. Zagotavljanje učinkovitosti Metodologija in pristopi dela so dokazano učinkoviti.
programa
1.3 Inovativnost in dodana
Program izkazuje nove rešitve, ki presegajo sedanjo prakso.
vrednost programa
1.4. Prispevek k zmanjševanju Pristop za zmanjševanje neenakosti v zdravju je v predlogu programa
neenakosti v zdravju
jasno določen (kjer je to relevantno so upoštevani socialni gradient,
neenakost med spoloma in medgeneracijsko sožitje).

Ocena
50
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10
10
10
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Merila
Opis
Ocena
1.5. Zagotavljanje dolgoročnih V programu je predviden ustrezen načrt za zagotavljanje trajnosti
učinkov programa
rezultatov po zaključku programa. Program omogoča nadgradnjo in ima
5
razviden načrt za širjenje na ostale ciljne skupine in izvajalce.
2. Kakovost programa in mreženja
30
2.1. Izkušnje in reference na
Sodelujoči v programu so v preteklosti že uspešno izvajali
področjih, ki so predmet tega programe/projekte/aktivnosti na področjih, ki so predmet tega razpisa;
10
razpisa
v pripravo in izvajanje programa so vključeni strokovnjaki, ki imajo
reference iz ustreznega področja.
2.2 Širjenje (diseminacija)
Program ima načrt širjenja rezultatov programa, ki vključuje uporabo
rezultatov programa
razpoložljivih različnih medijskih kanalov in zagotavlja maksimalno podporo
5
uresničevanju ciljev in informiranja uporabnikov in različnih javnosti
o poteku in rezultatih programa.
2.3. Vrednotenje (evalvacija)
Program ima načrtovano ustrezno evaluacijo, ki vključujejo procesne
programa
kazalnike za vse pomembnejše ukrepe in, kjer je to primerno, kazalnike
5
izida; iz načrta je razvidno, da so, kadar je to mogoče, v proces
vrednotenja vključeni izvajalci/partnerji in uporabniki.
2.4. Vključevanje uporabnikov Uporabniki programa so opredeljeni, ciljne skupine so jasno opisane in
in doseganje ciljnih skupin
segmentirane, kjer je to potrebno; v programu je razviden načrt doseganja
5
ciljnih skupin, ki vključuje tudi vključevanje težje dostopnih skupin; program
načrtuje tudi vključevanje uporabnikov pri njegovi izvedbi.
2.5 Mreženje
Program povezuje različne strokovnjake/izvajalce različnih strok
in organizacije, ki bodo s svojimi aktivnostmi in znanji prispevali
5
k uresničevanju ciljev programa (reference) ter ima načrt izmenjave znanj,
izkušenj in dobrih praks med sodelujočimi.
3. Financiranje in upravljanje programa
20
3.1. Financiranje programa
Finančni načrt prijavljenega programa je realno ovrednoten in cenovno
učinkovit; stroški so upravičeni za doseganje načrtovanih ciljev in
15
rezultatov programa.
3.2. Vodenje in koordinacija
Program je glede na časovno dinamiko dobro načrtovan, aktivnosti in
»outputi« si časovno logično sledijo; ima načrt spremljanja, usklajevanja in
5
nadziranja izvajanja različnih nalog; postopki administrativnega upravljanja
so razloženi in ustrezni.

Prijavljeni programi bodo ocenjeni v skladu z zgornjimi
merili za dodelitev sredstev. Programi, ki pri sklopu 1. Vsebinska ustreznost ne dosegajo vsaj 35 točk, pri sklopu 2.
Kakovost programa in mreženja ne dosegajo vsaj 20 točk
in pri sklopu 3. Financiranju in upravljanju programa ne dosegajo vsaj 12 točk, bodo zavrnjeni. Programi, ki bodo pri
vseh treh sklopih meril dosegli skupno vsaj 67 točk, bodo
sofinancirani glede na zbrane točke do porabe sredstev.
VIII. Model dodeljevanja sredstev
1. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo najbolje
ocenjene programe glede na objavljena merila po točkovnem vrstnem redu v okviru posameznega področja predmeta razpisa.
2. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo le stroške, opredeljene v obrazcu PZ 2019, ki je del razpisne
dokumentacije.
IX. Predložitev vlog
1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite,
v zaprti kuverti, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, označeni z oznako: »Ne odpiraj
– javni razpis Humanitarne organizacije 2019«. Obvezno se navede tudi številka sklopa za katerega vlagatelj
kandidira (npr. Sklop 1, Sklop 2 ali Sklop 3).
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov vlagatelja.
Vsak prijavljeni program je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v posebni kuverti, označeni na način, ki je predpisan v tej točki.
2. Rok za oddajo vlog je 7. 12. 2018.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je
prispela najkasneje do 12. ure dne 7. 12. 2018 v glavno
pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.

Nepravočasno prispele ali nepravilno označene
vloge ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene
vlagateljem.
X. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih vlog se bo pričelo 12. 12. 2018 in ne bo javno.
XI. Izid razpisa
Vlagatelji bodo o izboru programov obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva, ko bo končano odpiranje vlog.
Na podlagi predloga komisije o vlogah odloči minister s sklepom. Vlagatelj lahko na ministrstvo v roku
8 dni od prejema sklepa vloži zoper ta sklep pritožbo,
o kateri bo odločal minister.
Ministrstvo za zdravje
Ob-3283/18
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projektov
na področju vizualnih umetnosti, ki jih bo v letu 2019
sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR-VIZ-2019.
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti, ki jih bodo izvajalci
izvedli v letu 2019.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa, znaša 125.000 EUR.
Razpis bo trajal od 23. 11. 2018 do 21. 1. 2019.
Besedilo javnega razpisa bo 23. 11. 2018 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Ministrstvo za kulturo
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Ob-3284/18
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projektov (delovnih štipendij) na področju intermedijskih
umetnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo –
oznaka razpisa JPR-IUM-2019.
Predmet razpisa je sofinanciranje delovnih štipendij
na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bodo samozaposleni v kulturi, ki delujejo na razpisnem področju intermedijskih umetnosti, prejeli in izvedli v letu 2019.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih
za predmet razpisa, znaša 66.000,00 EUR.
Razpis bo trajal od 23. 11. 2018 do 21. 1. 2019.
Besedilo javnega razpisa bo 23. 11. 2018 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Ministrstvo za kulturo
Ob-3305/18
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih
bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa
JPR-UPRIZ-2019.
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov
na področjih uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci
izvedli v letu 2019.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih
za predmet razpisa, znaša 184.546 EUR.
Razpis bo trajal od 23. 11. 2018 do 21. 1. 2019.
Besedilo javnega razpisa bo 23. 11. 2018 objavljeno
na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.mk.gov.
si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Ministrstvo za kulturo
Št. 5100-17/2018-2

Ob-3272/18

Na podlagi 2. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne
dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15. in 20. členom
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1,
112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju: Zakon), 8. člena Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 7. člena in III. poglavja Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju
med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike
Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti z dne 6. 4. 2001 (objavljen na spletni strani agencije; v nadaljevanju: memorandum) ter na podlagi dopisa
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike
Slovenije, št. 510-28/2018/4 z dne 9. 11. 2018 (v nadaljevanju: dopis ministrstva) Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za podoktorske raziskovalne štipendije
na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije
v letu 2019
1. Predmet razpisa: na podlagi memoranduma med
Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije (v nadaljevanju: ministrstvo) in Japonskim združenjem
za spodbujanje znanosti (Japan Society for the Promotion
of Science; v nadaljevanju: JSPS), JSPS vsako leto zago-

Št.

74 / 23. 11. 2018 /

Stran

2311

tavlja podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem
za raziskovalce iz Republike Slovenije. V letu 2019 sta za
Slovenijo namenjeni dve štipendiji.
2. Subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis: podoktorski raziskovalni štipendiji sta namenjeni slovenskima podoktorskima raziskovalcema (v nadaljevanju: kandidat) za
raziskovalno delo pod vodstvom japonskih znanstvenikov
na japonskih raziskovalnih inštitutih in univerzah (v nadaljevanju: japonska institucija).
3. Pogoji
3.1. Znanstvena področja, začetek in trajanje raziskovalnega dela na Japonskem
Kandidati se na Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2019 (v nadaljevanju: razpis) lahko
prijavijo za katero koli znanstveno področje.
Raziskovalno delo na Japonskem se lahko prične kadarkoli od 1. aprila 2019 do 30. novembra 2019.
Raziskovalno delo na Japonskem traja od 12 do
24 mesecev.
3.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, so:
– ima državljanstvo Republike Slovenije,
– ima doktorat znanosti (od pridobitve doktorata ne
sme preteči več kot šest let, šteto do roka za oddajo prijav),
– če mu je bila v preteklosti že dodeljena štipendija
JSPS, ne more ponovno kandidirati,
– priložiti mora pisno soglasje japonskega mentorja
in japonske institucije o programu raziskovanja oziroma
raziskovalnega dela na Japonskem.
4. Postopek ocenjevanja: prijave kandidatov bo ocenjevalo Strokovno telo za ocenjevanje prijav slovenskih
raziskovalcev, ki se prijavljajo na tuje štipendije (v nadaljevanju: strokovno telo), ki ga imenuje Znanstveni svet
agencije. Strokovno telo bo ocenjevalo prijave v skladu
z dopisom ministrstva, upoštevajoč pri tem vso japonsko
razpisno dokumentacijo, ki je sestavni del tega razpisa. Pri
vseh pravočasnih, pravilno označenih in popolnih prijavah
Strokovno telo najprej ugotovi skladnost prijav glede na
pogoje iz 3.2. točke tega razpisa. V nadaljevanju postopka
Strokovno telo ovrednoti vse prijave, upoštevaje kazalnike
in merila, ki jih določa 5. točka razpisa in predlaga ministrstvu za nominacijo samo dva kandidata iz prednostnega
seznama. Ministrstvo posreduje nominacijo predlaganih
dveh kandidatov japonski strani (JSPS).
5. Kazalniki in merila
Strokovno telo pri ocenjevanju upošteva naslednje
kazalnike in merila:
– pretekle raziskave in raziskovalne dosežke – 0 do
5 točk,
– znanstveno odličnost na podlagi priložene bibliografije – 0 do 5 točk in
– načrt raziskovalnega dela na Japonskem – 0 do
5 točk.
6. Financiranje
Japonska (JSPS) poleg štipendije izbranemu kandidatu krije tudi sredstva za:
– povratno letalsko vozovnico,
– mesečno nadomestilo v višini 362.000 Yen
(cca 3.000,00 EUR),
– za namestitev v enkratnem znesku 200.000 Yen
(cca 1.700,00 EUR),
– nezgodno ter zdravstveno zavarovanje.
7. Oblika, način in rok za oddajo prijav
Prijava vsebuje:
– prijavni obrazec v tiskani obliki (izvirnik, opremljen
z lastnoročnim podpisom) in na elektronskem nosilcu podatkov (USB ključ, CD, DVD) v pdf formatu. Obe obliki
prijavnega obrazca (tiskana in na elektronskem nosilcu
podatkov) morata biti vsebinsko popolnoma enaki,
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– kopijo dokazila o doktoratu s prevodom v angleški
ali japonski jezik (overitev ni potrebna),
– priporočilno pismo slovenskega mentorja ali nadrejenega (velja tudi priporočilo bivšega mentorja ali bivšega
nadrejenega) v angleškem ali japonskem jeziku (izvirnik),
– pisno soglasje japonskega mentorja in japonske
institucije o programu raziskovanja oziroma raziskovalnega dela na Japonskem v angleškem ali japonskem jeziku
(izvirnik).
Prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2019«, s pripisanim imenom in
priimkom kandidata ter njegovim naslovom, na: Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Kot pravočasne se štejejo prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 28. februarja 2019
(upošteva se poštni žig) ali oddane v glavno pisarno Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do
vključno 28. februarja 2019.
V vsaki ovojnici je lahko le ena prijava.
Prijava se šteje za popolno, če je pravilno opremljena,
pravočasno oddana, izpolnjena na predpisanem prijavnem
obrazcu, v predpisani obliki in vsebuje vse zahtevane podatke, ki jih določa razpisna dokumentacija. Nepravočasnih, nepravilno opremljenih in nepopolnih prijav agencija
ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte
vrnjene kandidatom (razen, če z ovojnice ni mogoče razbrati ime in priimek kandidata in njegovega naslova in se
prijava odpre).
8. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo
4. marca 2019 ob 10. uri v prostorih agencije.
9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o končnem izboru z japonske strani (JSPS)
V roku največ treh mesecev po odposlani nominaciji
kandidatov s strani ministrstva, bo JSPS zaključil izbor in
izbrane kandidate pisno obvestil, na v prijavi dan naslov,
o izboru in o vseh nadaljnjih postopkih. JSPS bo o svojem
končnem izboru seznanil ministrstvo.
Agencija bo kandidate, ki ne bodo nominirani, o tem
obvestila v osmih dneh po posredovanju izbora na ministrstvo.
10. Objava razpisa in kontaktna oseba
Razpis bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani agencije – www.arrs.si, kjer bo
dosegljiva tudi razpisna dokumentacija.
Za dodatne informacije v zvezi z razpisom se lahko obrnete na odgovorno osebo: Marjetica Primožič,
tel. 01/400-59-70 ali po elektronski pošti: marjetka.primozic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 410011-0002/2018-1

Ob-3240/18

Na podlagi 5. člena Odloka Občine Kanal ob Soči
o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 76/08) Občina Kanal ob
Soči objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe
zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali
1. Predmet javne službe
Dejavnost, ki je predmet javne službe obsega:
1. Sprejem prijav o zapuščenih živalih.
2. Zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim.

3. Zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe
zapuščenih živali v zavetišču.
4. Skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo
ali oddajo živali novim lastnikom.
5. Skrb za ažurno vodenje registra psov, zlasti pa
ulovljenih, oskrbljenih in oddanih psov.
6. Druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali
(Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo;
v nadaljevanju: zakon) ter Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00 in 78/04;
v nadaljevanju: pravilnik).
2. Območje izvajanja javne službe: območje izvajanja
javne službe obsega območje Občine Kanal ob Soči (v
nadaljevanju: občina).
3. Pričetek in čas trajanja koncesijskega razmerja:
koncesija se podeli za obdobje treh let. Koncesijsko pogodbo podpiše izbrani prijavitelj z občino. Koncesijsko razmerje začne teči z dnem, ko obe pogodbeni stranki podpišeta
koncesijsko pogodbo.
4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za podelitev
koncesije
Na javni razpis se prijavi imetnik zavetišča, ki mora za
podelitev koncesije za izvajanje javne službe izpolnjevati
naslednje pogoje:
1. Biti mora registriran za opravljanje dejavnosti zavetišča.
2. Izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo zakon ter
pravilnik.
3. Zavetišče mora biti urejeno skladno z zakonom in
pravilnikom.
4. Imetnik zavetišča mora imeti veljavno odločbo Veterinarske uprave RS, s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek delovanja
zavetišča.
5. Na 800 registriranih psov v občini mora imeti zagotovljeno eno mesto v zavetišču, in sicer za občino 1 mesto.
6. Zagotoviti mora vsaj enega oskrbnika na 20 namestitvenih mest za pse. Oskrbniki morajo biti usposobljeni
za delo z živalmi ter za dajanje nujne prve pomoči živalim.
7. Vodja zavetišča mora imeti vsaj srednjo izobrazbo
veterinarske smeri ali srednjo izobrazbo druge smeri in
z delom pridobljene izkušnje z živalmi.
8. Imetnik zavetišča ne more biti in v njem ne more
delati oseba, obsojena storitve kaznivega dejanja mučenja
živali, razen če gre za izrečen vzgojni ukrep opravljanja
dela v korist lokalne skupnosti.
9. Zagotoviti mora stalno prisotnost ali pripravljenost
veterinarja oziroma veterinarske službe.
10. Imeti mora sklenjeno pogodbo z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega
varstva živali ali podeljeno koncesijo za izvajanje storitev
zdravstvenega varstva živali.
11. Imeti mora skladno s pravilnikom urejeno vozilo
za prevoz živali.
12. Imeti mora stalen in neposreden vpogled v register psov, in sicer v tiste podatke, ki so potrebni za iskanje
skrbnika psa po identifikacijski številki ali opisu živali ter za
preverjanje lastništva živali.
13. Imeti mora interni akt o veterinarsko-sanitarnem
redu zavetišča.
14. Imeti mora poravnane davke in prispevke.
15. Ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku
prisilne poravnave ali likvidacije.
16. Imeti mora izkušnje na področju dejavnosti, ki
je predmet javne službe.
5. Merila za izbor koncesionarja
Izmed prijavljenih kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje iz prejšnjega poglavja tega razpisa, se izbere koncesionar ob upoštevanju naslednjih meril:
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1. Cena.
2. Strokovne in organizacijske sposobnosti prijavitelja
(strokovna usposobljenost vodje zavetišča in oskrbnikov,
ustrezno število oskrbnikov in število vozil za prevoz živali,
število bivalnih prostorov za pse in namestitvenih mest …).
3. Izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali.
4. Dosedanje izkušnje prijavitelja pri delu z živalmi.
Merila so podrobneje določena v razpisni dokumentaciji.
6. Pogoji opravljanja javne službe
Javno službo je potrebno opravljati pod naslednjimi
pogoji:
1. Skladno z zakonom in pravilnikom ter drugimi veljavnimi predpisi.
2. Koncesionar je dolžan izvajati javno službo nepretrgoma.
3. Koncesionar je dolžan v okviru javne službe izjemoma opravljati dodatna dela oziroma naloge, ki s koncesijsko pogodbo niso predvidena, če je zagotovitev takšnih del
oziroma nalog nujno potrebna za izvajanje javne službe.
4. Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za dejavnost, ki je predmet javne službe, ločeno od računovodstva za svojo morebitno drugo dejavnost.
5. Koncesionar mora skladno z veljavnimi predpisi,
skrbno, natančno in ažurno voditi predpisane evidence, ki
jih je dolžan kadarkoli dati na vpogled občini.
6. Koncesionar mora pristojnemu organu občine o izvajanju javne službe predložiti letno poročilo, kadarkoli na
zahtevo pristojnega organa pa tudi vmesna poročila.
7. Koncesionar je neposredno odgovoren za kakršnokoli škodo, ki so jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročili fizičnim in pravnim osebam
pri njem zaposleni ali njegovi podizvajalci. Odgovornost
koncesionarja je podana tudi v primeru stavke pri njem
zaposlenih ljudi.
8. Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti
za škodo, ki jo lahko povzroči zaradi napak pri izvajanju
javne službe in tudi za škodo, nastalo zaradi višje sile.
9. Koncesionar ne sme prenesti koncesije na drugo
pravno ali fizično osebo, lahko pa za posamezne storitve
v okviru izvajanja javne službe sklepa pogodbe s podizvajalci, ki jih izbere skladno s predpisi, ki urejajo javna
naročila in ki navedene storitve izvajajo v njegovem imenu
in za njegov račun.
10. Uradne ure v zavetišču morajo biti najmanj štiri ure
vsak delovni dan, poleg tega mora biti organizirana stalna 24-urna pripravljenost oziroma dežurstvo za sprejem
živali v nujnih primerih. Dežurstvo ima koncesionar lahko
organizirano samostojno ali v sodelovanju z veterinarsko
organizacijo, Centrom za obveščanje ali policijo, ki mora
imeti telefonsko številko dežurnega v zavetišču.
11. Koncesionar mora iskati skrbnike živali tudi preko
sredstev javnega obveščanja, ki so pripravljena tovrstna
obvestila objavljati brezplačno.
7. Način financiranja javne službe
Javna služba, ki jo izvaja koncesionar, se financira iz:
– proračuna občine,
– iz proračuna RS, če gre za društvo, ki deluje v javnem interesu,
– iz plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi,
– drugih virov.
8. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave na
razpis
Prijava na razpis je pravilna, če prijavitelj izpolnjuje
pogoje za podelitev koncesije.
Prijava na razpis je popolna, če vsebuje:
1. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 1 razpisne
dokumentacije (Prijava);
2. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 2 razpisne
dokumentacije (Izjava 1);
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3. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 3 razpisne
dokumentacije (Izjava 2);
4. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 4 razpisne
dokumentacije (Izjava 3);
5. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 5 razpisne
dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za opravljanje
javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali);
6. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 6 razpisne
dokumentacije (Ponudba za celotno oskrbo zapuščenih
živali);
7. Fotokopijo odločbe Veterinarske uprave RS, s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje
za začetek delovanja zavetišča;
8. Reference;
9. Fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega
varstva živali (oziroma fotokopije odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali,
v kolikor je imetniku zavetišča bila podeljena koncesija);
10. Fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva
živali;
11. Fotokopija prometnega dovoljenja vozila za prevoz živali;
12. Fotokopija internega akta o veterinarskem – sanitarnem redu zavetišča;
13. Potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik zavetišča poravnane davke in prispevke;
14. Fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji osebi
oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali.
Občina ima pravico od prijavitelja zahtevati vpogled
v originale listin ter zahtevati predložitev dodatnih listin
oziroma pojasnil.
Kot pravočasna se bo štela tista prijava, ki bo najkasneje do 27. 12. 2018 do 9. ure prispela po pošti oziroma
bo osebno oddana na zgornji naslov.
9. Rok in način predložitve prijav na razpis
Rok za oddajo prijav je 27. 12. 2018 do 9. ure na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.
Kot pravočasna se bo štela tista prijava, ki bo najkasneje do 27. 12. 2018 do 9. ure prispela po pošti oziroma
bo osebno oddana na zgornji naslov.
Prijava se odda v zaprti kuverti. Na prednjo stran
kuverte se zalepi izpolnjen obrazec 7 razpisne dokumentacije.
10. Ponudbena cena: prijavitelj poda ponudbeno ceno
za celovito oskrbo zapuščenih živali skladno z navodili iz
razpisne dokumentacije. Ponudba zavezuje prijavitelja do
27. 3. 2019.
11. Način in rok za izbor koncesionarja: koncesionar
se izbere z odločbo, ki se izda najkasneje v tridesetih dneh
po preteku roka iz 9. poglavja tega razpisa.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru
Prijavitelji bodo obveščeni o izboru najkasneje v petnajstih dneh po preteku roka iz prejšnjega poglavja tega
razpisa.
Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku
ne izbere koncesionarja.
Občina si tudi pridržujejo pravico, da v razpisnem postopku izvede pogajanja.
13. Rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem
javne službe: izbrani koncesionar mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku enega meseca od dneva,
ko jo je prejel, z izvajanjem javne službe pa mora pričeti
najkasneje v roku enega meseca od sklenitve koncesijske
pogodbe.
14. Razpisna dokumentacija, informacije
Brezplačna razpisna dokumentacija ter informacije
so na voljo na Občini Kanal ob Soči, Trg svobode 23,
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5213 Kanal, na spletni strani občine http://www.obcina-kanal.si ter na elektronskem naslovu kristina.marinic@obcina-kanal.si
Dodatne informacije so v času od objave razpisa na
voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Občina Kanal ob Soči
Št. 1220-0003/2018-202

Ob-3285/18

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
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 petka, 30. 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.
8. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 3. 12. 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, 23. 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
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Razpisi delovnih mest
Ob-3237/18
Svet Dijaškega doma Poljane, Potočnikova ulica 3,
1000 Ljubljana, na podlagi sklepa 4. seje Sveta Dijaškega
doma Poljane z dne 13. 11. 2018 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj;
v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Predvideni začetek dela bo 7. 2. 2019 oziroma skladno s sklepom o imenovanju.
Delo na delovnem mestu ravnatelj/ica se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo
5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba
o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet zavoda Dijaški dom Poljane, Potočnikova
ulica 3, 1000 Ljubljana, z oznako »Ne odpiraj – Prijava
na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje ter kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet Dijaškega doma Poljane
Ob-3238/18
Svet zavoda Osnovne šole Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa 6. redne seje
Sveta zavoda z dne 28. 9. 2018 razpisuje delovno mesto
ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda (neobvezna sestavina).
Predvideni začetek dela bo dne 1. 8. 2019.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v ka-

zenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa
na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Ketteja in Murna,
Koširjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na
razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Ketteja in Murna
Ob-3239/18
Svet zavoda OŠ Dragotina Ketteja, Šegova
ulica 114, 8000 Novo mesto, na podlagi sklepa 6. seje
Sveta zavoda z dne 27. 9. 2018 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15,
46/16, 49/16 – popr. in 25/17).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda. Predvideni začetek dela bo dne 1. 4. 2019.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja. Delo na delovnem mestu
ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti (ne sme biti starejše od 30 dni) in
potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku
(ne sme biti starejše od 30 dni)) pošljite v zaprti ovojnici
v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda
Osnovne šole Dragotina Ketteja, Šegova ulica 114, 8000
Novo mesto, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošti.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
V besedilu zapisan izraz ravnatelj/kandidat v moški
slovnični obliki, je uporabljen kot nevtralen za moške in
ženske.
Svet zavoda OŠ Dragotina Ketteja
Št. 100-12/2018-2

Ob-3243/18

Svet zavoda Osnovne šole Dolenjske Toplice, Pionirska cesta 35, 8350 Dolenjske Toplice, na podlagi sklepa št. 3/8 z dne 13. 11. 2018 razpisuje delovno mesto
ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
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in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15,
46/16 in 49/16 v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo 18. 4. 2019.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni
v kazenskem postopku) pošljite v 14 dneh po objavi
razpisa v Uradnem listu RS oziroma do 7. 12. 2018 na
naslov: Svet zavoda Osnovne šole Dolenjske Toplice,
Pionirska cesta 35, 8350 Dolenjske Toplice, z oznako:
»Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje in življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Dolenjske Toplice
Ob-3269/18
Na podlagi 56. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo,
23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10
– ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ,
29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A) Center za socialno delo Gorenjska objavlja javni razpis za
imenovanje
pomočnika direktorja
Centra za socialno delo Gorenjska, Enota Tržič
Pomočnika direktorja imenuje direktor Centra za
socialno delo Gorenjska za mandatno obdobje 5 let.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati posebne zahteve:
– pomočnik direktorja na enoti centra za socialno
delo mora imeti visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena tega zakona,
– 5 let delovnih izkušenj na podobnih oziroma primerljivih delovnih mestih,
– opravljen strokovni izpit po ZSV,
– opravljen strokovni izpit po ZUP,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Okvirne naloge delovnega mesta:
– vodenje strokovnega kolegija enote,
– na podlagi pisnega pooblastila direktorja odločanje o ukrepih in v zadevah s področja javnih pooblastil
v pristojnosti organizacijske enote,
– pomoč strokovnim delavcem pri izvajanju postopkov, storitev in programov,
– organizira, spremlja in nadzira delo zaposlenih
delavcev na enoti,
– priprava ocene delovnih uspešnosti zaposlenih
na enoti,
– predlaga nadurno delo in povečanega obsega
dela zaposlenih na enoti,
– predlaganje zadeve s področja kadrovsko-administrativnih zadev enote,

– članstvo v natečajni komisiji za vodenje izbirnega
postopka za zasedbo prostega delovnega mesta na
enoti,
– razvoj konceptov in metod psihosocialne pomoči
uporabnikov,
– oblikovanje sistemskih rešitev in priprava drugih
najzahtevnejših gradiv,
– sodelovanje z nevladnimi organizacijami, lokalnimi skupnostmi in ostalimi zunanjimi institucijami
ter predstavljanje dela enote lokalnim medijem,
– vodenje evidenc, zbirk podatkov, dokumentacije,
pripravljanje poročil,
– pripravlja letna poročila o delu enote,
– pripravlja predloge letnega programa dela za enoto,
– posreduje podatke za pripravo finančnega načrta
centra,
– odločanje o razpolaganju s finančnimi sredstvi za
financiranja socialno varstvenih programov pomembnih
za občino,
– aktivno sodelovanje v strokovnem svetu centra,
– druge naloge po nalogu oziroma pooblastilu direktorja.
Prijava mora vsebovati:
– življenjepis,
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba in dokazilo o izkušnjah na primerljivih
delovnih mestih,
– vizija in program vodenja enote, ki ga bodo kandidati na razgovoru tudi predstavili.
Zaželeno je, da kandidat prijavi predloži tudi svoj
elektronski naslov in telefonsko številko, na kateri je
dosegljiv.
Pisne prijave z ustreznimi dokazili pošljite v 8 dneh
po objavi tega razpisa na naslov: Center za socialno
delo Gorenjska, Koroška cesta 19, 4000 Kranj, s pripisom Vloga za razpis za pomočnika direktorja Enota
Tržič.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v zakonitem roku.
Center za socialno delo Gorenjska
Ob-3270/18
Na podlagi 56. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo,
23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10
– ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ,
29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A) Center za socialno delo Gorenjska objavlja javni razpis za
imenovanje
pomočnika direktorja
Centra za socialno delo Gorenjska,
Enota Radovljica
Pomočnika direktorja imenuje direktor Centra za
socialno delo Gorenjska za mandatno obdobje 5 let.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati posebne zahteve:
– pomočnik direktorja na enoti centra za socialno
delo mora imeti visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena tega zakona,
– 5 let delovnih izkušenj na podobnih oziroma primerljivih delovnih mestih,
– opravljen strokovni izpit po ZSV,
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– opravljen strokovni izpit po ZUP,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Okvirne naloge delovnega mesta:
– vodenje strokovnega kolegija enote,
– na podlagi pisnega pooblastila direktorja odločanje o ukrepih in v zadevah s področja javnih pooblastil
v pristojnosti organizacijske enote,
– pomoč strokovnim delavcem pri izvajanju postopkov, storitev in programov,
– organizira, spremlja in nadzira delo zaposlenih
delavcev na enoti,
– priprava ocene delovnih uspešnosti zaposlenih
na enoti,
– predlaga nadurno delo in povečanega obsega
dela zaposlenih na enoti,
– predlaganje zadeve s področja kadrovsko-administrativnih zadev enote,
– članstvo v natečajni komisiji za vodenje izbirnega
postopka za zasedbo prostega delovnega mesta na
enoti,
– razvoj konceptov in metod psihosocialne pomoči
uporabnikov,
– oblikovanje sistemskih rešitev in priprava drugih
najzahtevnejših gradiv,
– sodelovanje z nevladnimi organizacijami, lokalnimi skupnostmi in ostalimi zunanjimi institucijami
ter predstavljanje dela enote lokalnim medijem,
– vodenje evidenc, zbirk podatkov, dokumentacije,
pripravljanje poročil,
– pripravlja letna poročila o delu enote,
– pripravlja predloge letnega programa dela za enoto,
– posreduje podatke za pripravo finančnega načrta
centra,
– odločanje o razpolaganju s finančnimi sredstvi za
financiranja socialno varstvenih programov pomembnih
za občino,
– aktivno sodelovanje v strokovnem svetu centra,
– druge naloge po nalogu oziroma pooblastilu direktorja.
Prijava mora vsebovati:
– življenjepis,
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba in dokazilo o izkušnjah na primerljivih
delovnih mestih,
– vizija in program vodenja enote, ki ga bodo kandidati na razgovoru tudi predstavili.
Zaželeno je, da kandidat prijavi predloži tudi svoj
elektronski naslov in telefonsko številko, na kateri je
dosegljiv.
Pisne prijave z ustreznimi dokazili pošljite v 8 dneh
po objavi tega razpisa na naslov: Center za socialno
delo Gorenjska, Koroška cesta 19, 4000 Kranj, s pripisom Vloga za razpis za pomočnika direktorja Enota
Radovljica.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v zakonitem roku.
Center za socialno delo Gorenjska
Št. 0141-10/2018/1

Ob-3294/18

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16,
61/17 in 21/18 – ZNOrg), 35. člena Zakona o zavodih
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(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06
– ZJZP) in prvega odstavka 8. člena Sklepa o ustanovitvi
javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center (Uradni list RS, št. 103/13 in 70/17) Ministrstvo za
kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto
generalnega direktorja
javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni
in kongresni center
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– ima najmanj univerzitetno ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge bolonjske stopnje;
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih;
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju
kulture;
– aktivno obvlada slovenski jezik;
– obvlada najmanj en svetovni jezik na višji ravni.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem
se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada,
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno
štiriletno šolo.
Za višjo raven znanja svetovnega jezika se šteje
potrdilo o aktivnem znanju jezika ali dokazilo, da se je
kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe
– osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri
je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe
v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je
6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz
svetovnega jezika na dodiplomskem študiju.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– vizijo in razvojne cilje zavoda za mandatno obdobje (5 let);
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere morajo biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka
študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje sledečih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje na vodstvenih delovnih mestih
2. delovne izkušnje na področju kulture
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma
druge fizične ali pravne osebe za katero je kandidat
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela
ter opis dela);
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja
slovenščine;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo
znanje pridobljeno.
Minister, pristojen za kulturo, bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta
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javnega zavoda, imenoval za generalnega direktorja
javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat
bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni
in kongresni center.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – generalni direktor – Cankarjev
dom« v tridesetih dneh dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljub
ljana ali na elektronski naslov ministrstva:
gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij
v zvezi z javnim razpisom je Marjana Cvenkel Lesjak,
tel. 01/369-59-99, elektronski naslov: marjana.cvenkel-lesjak@gov.si.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Št. 0141-9/2018/1

Ob-3295/18

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16,
61/17 in 21/18 – ZNOrg), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in
127/06 – ZJZP) in drugega odstavka 8. člena Sklepa
o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut
(Uradni list RS, št. 15/14 in 36/14) Ministrstvo za kulturo
objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja
javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– je dosegel najmanj sedmo raven izobrazbe: univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo
ali izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge
bolonjske stopnje,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju
kulture,
– ima znanje slovenskega jezika na visoki ravni,
– ima znanje najmanj enega svetovnega jezika na
višji ravni.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem
se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada,
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno
štiriletno šolo.
Za višjo raven znanja svetovnega jezika se šteje
potrdilo o aktivnem znanju jezika ali dokazilo, da se je
kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe
– osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri
je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe
v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je

6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz
svetovnega jezika na dodiplomskem študiju.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– vizijo in razvojne cilje inštituta za mandatno obdobje (5 let);
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere morajo biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka
študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje sledečih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje na vodstvenih delovnih mestih
2. delovne izkušnje na področju kulture
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma
druge fizične ali pravne osebe za katero je kandidat
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela
ter opis dela);
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja
slovenščine;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo
znanje pridobljeno.
Minister, pristojen za kulturo, bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta javnega zavoda,
imenoval za direktorja javnega zavoda za obdobje petih
let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za
določen čas, za čas trajanja mandata, s predsednikom
sveta javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor – Slovenski gledališki inštitut« v tridesetih dneh dneh po objavi javnega razpisa na
naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub
ljana ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Vesna Rifelj, tel. 01/369-59-73,
elektronski naslov: vesna.rifelj@gov.si.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Št. 0141-8/2018

Ob-3296/18

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16,
61/17 in 21/18 – ZNOrg), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in
127/06 – ZJZP) in tretjega odstavka 8. člena Sklepa
o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana (Uradni list RS, št. 56/03,
98/08, 2/09 in 37/10) Ministrstvo za kulturo objavlja javni
razpis za delovno mesto
ravnatelja
javnega zavoda Slovensko narodno gledališče
Opera in balet Ljubljana
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih in poznavanje področja dejavnosti zavoda;
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– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji
ravni in znanje najmanj enega svetovnega jezika na
osnovni ravni;
– sposobnost za organiziranje in vodenje.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem
se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada,
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno
štiriletno šolo.
Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom
o aktivnem znanju tujega jezika ali s potrdilom, da se je
kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe
– osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali s potrdilom, da je kandidat
dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija tujega
jezika ali s potrdilom, da je kandidat 6 mesecev ali več
opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem
jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega jezika na
dodiplomskem študiju.
Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem
izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola
tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega
je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika
uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere morajo biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka
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študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje naslednjih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje na vodilnih delovnih
mestih,
2. poznavanje področja dejavnosti zavoda,
3. sposobnost za organiziranje in vodenje
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma
druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela
ter opis dela);
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja
slovenskega jezika;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo
znanje pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika
na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je
bilo znanje pridobljeno.
Minister, pristojen za kulturo, bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta
javnega zavoda, imenoval za ravnatelja javnega zavoda
Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana
za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta
javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera
in balet Ljubljana.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – SNG Opera in balet Ljubljana« v tridesetih dneh dneh po objavi javnega razpisa na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali
na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Tjaša Milač, tel. 01/369-58-77.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
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Druge objave
Št. 013-16/2010/106

Ob-3274/18

Na podlagi prvega odstavka 51.j člena Zakona
o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno
prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) svet
Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu objavlja
javni poziv
kandidatom za člane pritožbene komisije in njihove
namestnike pri Nacionalni agenciji Republike
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
1. Naziv in sedež organa: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva je zbiranje prijav za člane pritožbene komisije in
njihove namestnike.
3. Pogoji
Za člana pritožbene komisije in njegovega namestnika je lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem
programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje,
– ima opravljen pravniški državni izpit,
– ima vsaj deset let delovnih izkušenj, od tega vsaj
pet let na sodišču.
4. Trajanje mandata: mandat članov ter njihovih
namestnikov traja štiri leta. Posamezni član oziroma
njegov namestnik je lahko ponovno imenovan, toda le
največ dvakrat zaporedoma.
5. Pristojnost pritožbene komisije: pritožbena komisija odloča o pritožbah zoper odločitve sveta agencije
v postopkih akreditacij in evalvacij.
6. Vsebina prijave
Prijava kandidata mora vsebovati:
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna
stopnja izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila
izobrazba pridobljena,
– izjavo kandidata o opravljenem pravniškem državnem izpitu z navedbo leta opravljanja izpita,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav
Kandidati pošljejo prijavo v zapri ovojnici z označbo
»za javni poziv kandidatom za člane pritožbene komisije
in njihove namestnike« na naslov: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu,
Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana, do 14. 12. 2018. Kot
pravočasne se štejejo prijave, oddane priporočeno po
pošti iz Slovenije, do 14. 12. 2018.
Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki na
naslov info@nakvis.si, pri čemer veljavnost prijave ni
pogojena z elektronskim podpisom.
Če kandidat posreduje prijavo v elektronski obliki,
se šteje, dokler ne sporoči drugače, da želi vročanje in
obveščanje v elektronski obliki.
8. Merila izbire
Pri izbiri kandidatov bodo upoštevana naslednja
merila:

1. izkušnje:
– izkušnje na področju visokega šolstva (sodelovanje pri pripravi oziroma tolmačenju predpisov s področja
visokega šolstva ipd.),
– delovne izkušnje in kakovost delovnih izkušenj
s področja vodenja in odločanja v pritožbenih postopkih,
– izkušnje z opravljanjem podobnih del;
2. znanje:
– poznavanje problematike področja (delovanje
Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu, postopek akreditacije študijskih programov ipd.),
– poznavanje pravne ureditve področja (poznavanje visokošolske zakonodaje in predpisov o delovanju
Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu),
– strokovna uveljavljenost na področju.
Merila izbire in metode ugotavljanja usposobljenosti
kandidatov so objavljena na spletnih straneh agencije
(www.nakvis.si).
9. Dodatne informacije
Dodatne informacije o javnem pozivu posreduje Barbara Zupančič Kočar, področna sekretarka (e-pošta: barbara.zupancickocar@nakvis.si, tel.
+386/1/400-57-76).
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
10. Obvestilo o imenovanju: kandidati bodo obveščeni le v primeru imenovanja, ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji postopek in neimenovanja.
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu
Št. 60404-7/2018-2

Ob-3271/18

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim
premoženjem – 1 družba SŽ – Tovorni promet d.o.o.
vabi k nakupu premičnin: odpadno železo.
Vrsta posla: odprodaja odpadnega materiala.
Lokacija odpadnega materiala:
– sklop 1 lokacija Ptuj in lokacija Dobova
– sklop 2 lokacija Dobova.
Predmet prodaje obsega:
– sklop 1 cca 300 t odpadnega železa (kolesne
dvojice, osi kolesnih dvojic, monobloki …)
– sklop 2 cca 50 t odpadnega železa (vrata od EAS
in Fals vagonov, krila vrat EAS vagonov).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša:
– za sklop 1 66.000,00 EUR brez DDV
– za sklop 2 8.000,00 EUR brez DDV.
Skupna ocenjena vrednost prodaje znaša:
74.000,00 EUR brez DDV.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 4. 12. 2018
ob 12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Sektor za nabavo (sejna soba 606).
Navodilo za oblikovanje ponudbe, ki vsebuje tudi
dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje, bo dosegljivo od 23. 11. 2018 na spletni povezavi: http://www.
slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi/prodaja-neuporabnega-materiala
SŽ – Tovorni promet d.o.o.
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Evidence sindikatov
Št. 101-46/2017-3

Ob-3114/18

Pri Upravni enoti Ljub
ljana, Izpostava Šiška, se
z dnem 7. 11. 2017 v evidenci statutov sindikatov, pod
zaporedno številko 153, spremeni naslov sedeža sindikata SINDIKAT BIOPROD 99, ki ga zastopa Jana Fink,
in sicer je novi sedež sindikata na naslovu Stegne 11,
1000 Ljubljana.
Št. 101-8/2018-3(14212)

Ob-3157/18

Spremeni se ime Sindikata Javnega podjetja Elektro Celje, s sedežem na Vrunčevi ulici 2a, 3000 Celje, iz dosedanjega imena sindikata v novo ime sindikata, ki se glasi Sindikat Elektro Celje, d.d., Podružnica
Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 38141-1/2018/33

Ob-3241/18

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije v zvezi z javnim razpisom, uvedenim
s sklepom o uvedbi javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo za
lokalne radijske programe št. 38141-1/2018/5, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 21/18 z dne 30. 3. 2018
(Ob-1819-18), sprejema naslednji
sklep
Javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo za lokalne radijske programe,
ki je bil dne 30. 3. 2018 objavljen v Uradnem listu RS,
št. 21, se v delu, ki se nanaša na oddajne točke Solčava
93,8 MHz, Cerknica 2 101,0 MHz, Osilnica 2 89,5 MHz,
Stari trg 87,9 MHz in Fara 102,3 MHz, ustavi. Iz ugotovitev Komisije za vodenje javnega razpisa v Poročilu
o pregledu in oceni ponudb izhaja, da na predmetni javni
razpis v delu, ki se nanaša na oddajne točke Solčava
93,8 MHz, Cerknica 2 101,0 MHz, Osilnica 2 89,5 MHz,
Stari trg 87,9 MHz in Fara 102,3 MHz, ni prispela niti ena
pravilna ponudba, ki bi ustrezala razpisnim pogojem,
o čemer je bilo odločeno z ustreznimi odločbami. Radijske frekvence na oddajnih točkah Solčava 93,8 MHz,
Cerknica 2 101,0 MHz, Osilnica 2 89,5 MHz, Stari
trg 87,9 MHz in Fara 102,3 MHz ostanejo nedodeljene.
Agencija za komunikacijska omrežja
in storitve Republike Slovenije
Št. 38141-3/2018/6

Ob-3242/18

Na podlagi 104. člena Zakona o medijih (Uradni
list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 –
ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16
in 39/16; v nadaljevanju: ZMed) in 38. člena Zakona
o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12,
110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17;
v nadaljevanju: ZEKom-1) Agencija za komunikacijska
omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju:
agencija) objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev radijskih
frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo
na območju severozahodne Slovenije
1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je deset radijskih frekvenc
za analogno zvokovno radiodifuzno razširjanje radijskega programa na naslednjih oddajnih točkah:
1. Bovec 2 98,5 MHz,
2. Bovec 2 99,5 MHz,
3. Bovec 2 104,5 MHz,
4. Bovec 2 107,7 MHz
5. Kuk 2 105,9 MHz
6. Podbrdo 106,5 MHz,
7. Podbrdo 2 91,2 MHz,
8. Podbrdo 2 92,8 MHz,
9. Podbrdo 2 99,5 MHz,
10. Vogel 105,9 MHz.
Radijske frekvence so glede na območja pokrivanja
razpisanih frekvenc združene v štiri različne sklope, in
sicer:

1. sklop Bovec: Bovec 2 98,5 MHz, Bovec 2
99,5 MHz, Bovec 2 104,5 MHz, Bovec 2 107,7 MHz;
2. sklop Kobarid: Kuk 2 105,9 MHz;
3. sklop Podbrdo: Podbrdo 106,5 MHz, Podbrdo 2
91,2 MHz, Podbrdo 2 92,8 MHz, Podbrdo 2 99,5 MHz;
4. sklop Bohinj: Vogel 105,9 MHz.
Ponudniki lahko za posamezen radijski program
oddajo največ eno ponudbo za vsak posamezen sklop.
2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je imetnik veljavnega dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti, ki ga je pred uvedbo tega javnega
razpisa na podlagi 105. člena veljavnega ZMed izdala
agencija, razen Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija, ki pridobiva frekvence skladno z drugim odstavkom
13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list
RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US,
26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14).
2.2 Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, da v radijskem programu, s katerim kandidira na tem javnem
razpisu, spoštuje profesionalne novinarske standarde in
načelo objektivnega poročanja.
2.3 Ponudnik lahko kandidira samo z radijskim programom, ki ga že oddaja v analogni radiodifuzni tehniki,
pri čemer se mora območje pokrivanja tega radijskega
programa deloma ali v celoti nahajati znotraj statistične
regije, v kateri se nahaja posamezno geografsko območje posameznega sklopa javnega razpisa, na katerega
se prijavlja ponudnik.
2.4 Ponudnik s programom, s katerim kandidira
za posamezen sklop tega javnega razpisa, v analogni
radiodifuzni tehniki ne sme delno ali v celoti pokrivati geografskega območja posameznega sklopa, za katerega
kandidira. Šteje se, da ponudnik s programom, s katerim
kandidira, v analogni radiodifuzni tehniki delno ali v celoti pokriva geografsko območje posameznega sklopa, če
ga pokriva z območjem pokrivanja radijskega programa,
s katerim kandidira, ali če ga katerikoli izdajatelj pokriva
z območjem pokrivanja drugega radijskega programa,
ki ima vključeno isto programsko radijsko mrežo po
83. členu ZMed ali isti skupni regionalni radijski program
po 79. členu ZMed kot radijski program, s katerim kandidira ponudnik.
Za potrebe tega razpisa se šteje, da oddajanje
z oddajne lokacije Kobariški Stol predstavlja pokrivanje
razpisanega geografskega območja sklopa Kobarid.
2.5 Zoper ponudnika do poteka roka za predložitev
ponudb ne sme biti začet postopek prisilne poravnave,
stečaja ali prisilne likvidacije.
2.6 Ponudnik mora predložiti popolno in pravilno
ponudbo.
3 Postopek izbire ponudb
Posebna nepristranska komisija za vodenje javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija) bo ponudbe, ki
bodo ustrezale zahtevam zakona in razpisne dokumentacije, ocenila v skladu z razpisnimi merili in sestavila
poročilo o oceni ponudb.
Na zadevnem javnem razpisu se v postopku izbire med zainteresiranimi ponudniki radijskih programov,
skladno s 104. členom ZMed, upošteva naslednja merila: obseg lastne produkcije, politična nevtralnost programa, žanrska in tematska raznovrstnost programske
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ponudbe, stopnja razvitosti radiodifuzije na določenem
območju, dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja z istim programom, mnenje pristojnega organa
lokalne skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja
z novim programom, zagotovilo, da lokalna skupnost
podpira lokalni oziroma regionalni radijski ali televizijski program, ekonomsko stanje prosilca, tehnično in
kadrovsko usposobljenost za oddajanje radijskega ali televizijskega programa, število potencialnih uporabnikov
(poslušalcev ali gledalcev), dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije, trajanje (obseg) programa in prednostno upoštevanje programov posebnega
pomena. Po potrebi se uporabi tudi dve dodatni merili.
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo (v nadaljevanju:
svet) poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni
v skladu z razpisnimi merili. Svet bo prispele ponudbe in poročilo o njihovi oceni pregledal ter najpozneje
v 60 dneh po prejemu ponudb in poročila predložil agenciji obrazložen predlog izbire.
Agencija bo na podlagi obrazloženega predloga izbire, ki ga predloži svet, izbranim ponudnikom podelila
pravico do uporabe radijskih frekvenc, navedenih v točki 1 Predmet javnega razpisa. Radijske frekvence bo
agencija dodelila z odločbo, v skladu z določili 49. člena
ZEKom-1. Na obeh sklopih, ki zajemata več radijskih
frekvenc, bo vsakemu od izbranih ponudnikov za ponujeni radijski program dodeljena po ena od navedenih
radijskih frekvenc; pri dodelitvi posamezne frekvence
bo agencija upoštevala razvrstitev ponudnikov pri ocenjevanju po razpisnih merilih ter sezname prednostno
željenih radijskih frekvenc.
4 Merila za izbiro najugodnejših ponudb in način
njihove uporabe
Ponudbe, ki bodo po preverjanju razpisnih pogojev
uvrščene v postopek ocenjevanja, bodo pri vsakem merilu ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno
največje in najmanjše število točk, ki jih ponudnik lahko
prejme pri posameznem merilu, ter način ocenjevanja.
Največje možno število točk pri vseh merilih skupaj je
sto.
4.1 Obseg lastne produkcije
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede
na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije ponujenega programa v tedenskem oddajnem času.
Ponudbe se ocenjujejo na podlagi podatkov iz dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti. (0–10 točk)
4.2 Politična nevtralnost programa
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede
na to, ali predložijo izjavo o politični nevtralnosti programa. Ponudnik, ki ponudbi priloži izpolnjeno in podpisano
izjavo, prejme 6 točk. Ponudnik, ki ponudbi ne priloži
izpolnjene in podpisane izjave, prejme 0 točk. (0–6 točk)
4.3 Žanrska in tematska raznovrstnost programske
ponudbe
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede
na to, koliko različnih zvrsti programskih vsebin zagotavljajo v ponujenem programu, pri čemer se upoštevajo
samo zvrsti z minimalnim tedenskim povprečjem vsaj
1,0 %. Ponudbe se ocenjujejo na podlagi podatkov iz
dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti. (0–8 točk)
4.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na razpisanem
območju
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede
na njihove pretekle pobude za koordinacijo/dodelitev
radijskih frekvenc na geografskih območjih posameznih
sklopov ter glede na poslušanost radijskega programa,
s katerim kandidirajo na javnem razpisu, v statistični regiji, znotraj katere se nahaja posamezen sklop javnega
razpisa. Ponudniku se dodeli 6 točk, če je v upoštev-
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nem obdobju na agencijo naslovil vsaj eno pobudo za
mednarodno koordinacijo/dodelitev radijskih frekvenc
za analogno zvokovno radiodifuzijo na razpisanem geografskem območju. Ponudniku se dodeli do 9 točk
glede na poslušanost radijskega programa, s katerim
ponudnik kandidira, v statistični regiji, v kateri se nahaja
posamezen sklop javnega razpisa. (0–15 točk)
4.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede
na oddaljenost območja pokrivanja radijskega programa, s katerim kandidirajo na posameznem predmetu
javnega razpisa, od geografskega območja posameznega sklopa javnega razpisa. (0–8 točk)
4.6 Mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti
o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede
na mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja pokrivanja z novim programom. Ponudnik prejme do 8 točk, če predloži izpolnjena in podpisana pozitivna mnenja pristojnih organov
občin, v katere sega geografsko območje posameznega sklopa javnega razpisa, o utemeljenosti pokrivanja
območja posamezne občine s ponujenim programom.
(0–8 točk)
4.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni
oziroma regionalni radijski program
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede
na to, koliko podpore lokalna skupnost izrazi za pokrivanje geografskega območja posameznega sklopa javnega razpisa s programom, s katerim ponudnik kandidira
na javnem razpisu. Ponudnik, ki za ponujeni program
prejme največjo podporo lokalne skupnosti (tj. največje
število izjav podpore lokalnih prebivalcev) za pokrivanje
geografskega območja posameznega sklopa javnega
razpisa z radijskim programom, s katerim kandidira na
razpisu, prejme 8 točk, ostali ponudniki pa prejmejo sorazmerno manjše število točk. (0–8 točk)
4.8 Ekonomsko stanje prosilca, tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri podmerilu ekonomsko stanje in tehnična usposobljenost za oddajanje radijskega programa ponudnik
prejme do 10 točk glede na svojo bonitetno oceno. Pri
podmerilu kadrovska usposobljenost ponudnik prejme
do 5 točk glede na seštevek ravni izobrazbe svojih zaposlenih in do 5 točk glede na zasedenost ključnih delovnih
mest. (0–20 točk)
4.9 Število potencialnih uporabnikov – poslušalcev
Pri tem merilu se točke ponudnikom dodelijo glede
na to, kakšen delež novih potencialnih uporabnikov –
poslušalcev bi pridobili glede na obstoječe potencialne
uporabnike – poslušalce. Upošteva se razmerje med
prebivalstvom znotraj geografskega območja posameznega sklopa javnega razpisa in prebivalstvom znotraj
obstoječega območja pokrivanja ponujenega programa.
(0–6 točk)
4.10 Dosedanje izkušnje ponudnika na področju
radiodifuzije
Pri tem merilu se točke ponudnikom dodelijo glede
na dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije, to je glede na število dopolnjenih let delovanja
ponudnika na področju radiodifuzije. (0–6 točk)
4.11 Trajanje (obseg) programa
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede
na trajanje (obseg) programa v tedenskem oddajnem
času. Ponudniki, katerih program traja 168 ur, prejmejo
2 točki, ponudniki, katerih program traja manj kot 168 ur,
prejmejo 0 točk. Točke se dodelijo glede na dovoljenje
za izvajanje radijske dejavnosti. (0–2 točki)
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4.12 Prednostno upoštevanje programov posebnega pomena
Pri tem merilu se točke ponudnikom dodelijo glede
na to, ali kandidirajo s programom s statusom posebnega pomena. Ponudniki, ki kandidirajo s programom, kateremu je dodeljen katerikoli status posebnega pomena
(to je lokalni, regionalni, nepridobitni, študentski), dobijo
pri tem merilu 3 točke. Ponudniki, ki kandidirajo s programi brez statusa posebnega pomena, pri tem merilu
dobijo 0 točk. (0–3 točke)
4.13 Dodatno merilo 1
V primeru, da dva ali več ponudnikov, ki kandidirajo
za isti predmet javnega razpisa, doseže enako vsoto
točk, bo za eno mesto višje uvrščena ponudba tistega
izdajatelja programa, ki doseže večje število točk pri
merilu pod točko 7 – zagotovilo, da lokalna skupnost
podpira lokalni oziroma regionalni radijski program.
4.14 Dodatno merilo 2
Dodatno merilo 2 se uporabi, če po uporabi dodatnega merila 1 nobene izmed ponudb, ki so pri posameznem predmetu javnega razpisa dosegle enako vsoto točk, ni mogoče uvrstiti na višje mesto. Kot dodatno
merilo 2 se uporabi žreb.
Dodatno pojasnilo: v kolikor se ocenjevanje pri posameznem merilu izvaja na podlagi upravnih odločb (dovoljenje za izvajanje radijske dejavnosti, odločba o dodelitvi radijskih frekvenc, odločba o dodelitvi statusa
programa posebnega pomena), se upoštevajo odločbe,
veljavne na dan objave tega javnega razpisa.
5 Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 4. 2. 2019 do 12. ure.
Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na
naslov agencije: Agencija za komunikacijska omrežja in
storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana,
do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe,
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njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika
po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti
prispela na naslov agencije po izteku roka, bo agencija
zapečateno poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov agencije ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od
9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. Uradna
oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu
pošiljke.
Ponudba mora biti predložena v izvirniku in v eni
kopiji. Če ponudnik kandidira na več predmetih tega
javnega razpisa, mora za vsak predmet javnega razpisa predložiti ločeno ponudbo. Natančna navodila za
pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
6 Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb
bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana,
v veliki sejni sobi, dne 6. 2. 2019, ob 10. uri.
7 Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijavlja
na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna
dokumentacija je objavljena na spletni strani agencije:
http://www.akos-rs.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno
dokumentacijo v pisni in elektronski obliki tudi osebno
na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13.
do 14. ure.
8 Kontaktna oseba: Martin Hari (martin.hari@akos-rs.si), tel. 01/583-63-39.
9 Rok za izdajo in vročitev odločb o podelitvi pravice: najpozneje v osmih mesecih po preteku roka
za predložitev ponudb.
Agencija za komunikacijska omrežja
in storitve Republike Slovenije
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Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
0246 Z 65/2018

Os-3087/18

Okrajno sodišče v Kopru je v zadevi zavarovanja upnice Republike Slovenije, matična št. 5854814000, davčna
št. 17659957, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije,
Ferrarska ulica 5B, Koper - Capodistria, proti dolžnici Veri
Jelic, EMŠO 1903954506219, Via Gregorio Ananian 4/01,
Trst, zaradi 31.404,52 EUR, s sklepom opr. št. Z 65/2018
z dne 16. 10. 2018 dolžnici Veri Jelic postavilo začasnega
zastopnika, odvetnika Gianija Flega iz Kopra.
Začasni zastopnik je bil dolžnici postavljen na podlagi prvega odstavka 82. člena v zvezi s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, ki določa, da sodišče postavi začasnega
zastopnika, če je prebivališče tožene stranke, ki nima
pooblaščenca, neznano. Začasni zastopnik bo dolžnico
zastopal vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 16. 10. 2018
N 22/2018

Os-3193/18

Okrajno sodišče v Kopru je v nepravdni zadevi predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, zunanji oddelek
v Kopru, zoper nasprotne udeležence: 1. Marija Salice,
Via Paisiello 7, Trst, 2. Nelda Vojska, Marezige 25,
Marezige, 3. Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10,
Koper, 4. Anej Rodica, Kozloviči 21, Marezige, ki jo zastopa Brankica Savić, odvetnica v Izoli, 5. Esma Palamar, Ciglerjeva ulica 3, Višnja Gora, 6. Džemail Palamar,
Ciglerjeva ulica 3, Višnja Gora, ki ju oba zastopa Domen
Gorenšek, odvetnik v Ljubljani, zaradi: delitve solastnine (vsp: 12.654,00 EUR), s sklepom opr. št. N 22/2018
z dne 8. 11. 2018, je sodišče razrešilo začasno zastopnico prve nasprotne udeleženke Marije Salice, odvetnico
Tino Podgornik iz Kopra (I. točka izreka sklepa) in postavilo prvi nasprotni udeleženki Mariji Salice novo začasno
zastopnico, odvetnico Špelo Bauman iz Kopra (II. točka
izreka sklepa).
Začasna zastopnica je bila dolžniku postavljena
na podlagi prvega odstavka 82. člena v zvezi s 4. točko
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zv. s 37. členom Zakona o nepravdnem
postopku – ZNP, ki določa, da sodišče postavi začasnega zastopnika, če je prebivališče tožene stranke, ki
nima pooblaščenca, neznano. Začasna zastopnica bo
prvo nasprotno udeleženko zastopala vse dotlej, dokler
prva nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 11. 2018

P 218/2016

Os-3212/18

Okrajno sodišče v Kopru je v pravdni zadevi tožeče stranke Zvezdana Jerman, Dolinska cesta 4G,
Koper, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Cek d.o.o.
iz Kopra, zoper toženo stranko: 1. Franc Jerman, stanujoč v Južni Afriki na neznanem naslovu, in 2. Vojko
Jerman, stanujoč v Avstraliji, na neznanem naslovu,
ki ju oba zastopa začasni zastopnik Rok Munih, odvetnik v Kopru, zaradi priposestvovanja lastninske pravice
(vsp: 8.000,00 EUR), s sklepom opr. št. P 218/2016
z dne 6. 11. 2016 toženima strankama Francu Jermanu
in Vojku Jermanu postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Roka Muniha iz Kopra.
Začasni zastopnik je bil dolžniku postavljen na
podlagi prvega odstavka 82. člena v zvezi s 4. točko
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, ki določa, da sodišče postavi začasnega
zastopnika, če je prebivališče tožene stranke, ki nima
pooblaščenca, neznano. Začasni zastopnik bo toženi
stranki zastopal vse dotlej, dokler toženi stranki 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 Kopru
dne 6. 11. 2018
VL 116271/2017

Os-3188/18

Okrajno sodišče v Litiji je po sodnici Janji Kovač
v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., Ponoviška cesta 15,
Litija, ki ga zastopa Odvetniška družba Ferfolja, Ljubič,
Bauk o.p., d.o.o., Slomškova ulica 17, Ljubljana, zoper
dolžnika Saša Kolman, Jeze 11, Šmartno pri Litiji, zaradi
izterjave 412,66 EUR, sklenilo:
Za začasnega zastopnika dolžnika Saša Kolman,
Jeze 11, Šmartno pri Litiji, se imenuje odvetnik Sašo
Ostrožnik, Kešetovo 4, Trbovlje.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 30. 10. 2018
VL 185986/2013

Os-3196/18

Okrajno sodišče v Litiji je po sodnici Janji Kovač
v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., Ponoviška cesta 15,
Litija, ki ga zastopa Odvetniška družba Ferfolja, Ljubič,
Bauk o.p., d.o.o., Slomškova ulica 17, Ljubljana, zoper
dolžnika Saša Kolman, Jeze 11, Šmartno pri Litiji, zaradi
izterjave 493,47 EUR, sklenilo:
Za začasnega zastopnika dolžnika Saša Kolman,
Jeze 11, Šmartno pri Litiji, se imenuje odvetnik Sašo
Ostrožnik, Kešetovo 4, Trbovlje.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 30. 10. 2018
VL 114356/2016

Os-3197/18

Okrajno sodišče v Litiji je po sodnici Janji Kovač
v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., Ponoviška cesta 15,
Litija, ki ga zastopa Odvetniška družba Ferfolja, Ljubič,
Bauk o.p., d.o.o., Slomškova ulica 17, Ljubljana, zoper
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dolžnika Saša Kolman, Jeze 11, Šmartno pri Litiji, zaradi
izterjave 414,79 EUR, sklenilo:
Za začasnega zastopnika dolžnika Saša Kolman,
Jeze 11, Šmartno pri Litiji, se imenuje odvetnik Sašo
Ostrožnik, Kešetovo 4, Trbovlje.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 30. 10. 2018

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 552/2017

Os-2860/18

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski
postopek po pokojnem Zdenku Gašparju, rojenem 13. 9.
1950, nazadnje stanujočem na Škofijah, Zgornje Škofije
30, ki je umrl dne 8. 12. 2017.
V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče ugotovilo,
da je bil zapustnik sin Vida, rojen na Hrvaškem, da je bil
vdovec in ni imel otrok; imel je sestri Anko Koruc in Nado
Pintarić, ki sta se dedovanju po zapustniku odpovedali.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim
dedičem postavilo skrbnika zapuščine Antona Medveda,
Šared 28/h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 7. 2018
I D 151/2016

I D 2654/2017

Os-3028/18

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Stanislavu Nikolaju Bochlu, roj.
7. 11. 1947, umrlem 4. 7. 2017, nazadnje stan. Cesta
Ceneta Štuparja 141, Ljubljana, državljanu Republike
Slovenije.
Kot zakonita dediča prvega dednega reda prideta v poštev zapustnikova otroka Andrej Bochl in Katja
Bochl, katerih prebivališče ni znano.
Sodišče tako na podlagi prvega in tretjega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju poziva zgoraj
navedeni osebi, da se priglasita sodišču v enem letu od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 10. 2018

Os-3002/18

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Francu Glavanu, roj. dne 2. 10.
1892, umrlem dne 17. 11. 1979, nazadnje stanujočem
na naslovu Studenec, Ig, državljanu Republike Slovenije.
Ker sodišču niso znani podatki o morebitnih zakonitih ali oporočnih dedičih, je bil objavljen oklic neznanim
dedičem, na katerega se ni javil nihče, ki bi imel pravico
do dedovanja.
Morebitne upnike po pok. Francu Glavanu obveščamo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih
obveznostih ter v 6 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 (če prijavijo to zahtevo
v zapuščinskem postopku in priložijo 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 Zakona o dedovanju ne odgovarja
za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 2018
IV D 615/2016

Zapustnik ni napravil oporoke. Ob smrti je bil vdovec in brez potomcev.
Ker sodišče ne razpolaga z vsemi potrebnimi podatki, katere osebe pridejo v poštev kot zakoniti dediči
iz drugega oziroma iz tretjega dednega reda, na podlagi
206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona,
da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta
od objave tega oklica na spletni strani, na sodni deski
naslovnega 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 Ljubljani
dne 10. 10. 2018

Os-3027/18

V zapuščinski zadevi po pokojnem Alojzu Zajcu,
sinu Simona, rojenem 26. 5. 1893, umrlem 6. 1. 1982,
nazadnje stanujočem na naslovu Podgorica 23, Ljub
ljana Bežigrad, ob smrti državljanu SFRJ, je naslovno
sodišče odredilo izdajo oklica.

III D 3434/2017

Os-3045/18

V zapuščinski zadevi po pokojni Veri Prijatelj, hčeri
Janeza Prijatelja, rojeni 2. 6. 1972, umrli 16. 11. 2017,
nazadnje stanujoči na naslovu Stritarjeva cesta 26, Ljub
ljana, državljanki Republike Slovenije, je naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.
Zapustnica ni napravila oporoke. Ob smrti je bila
razvezana. Zapustila je dve hčeri Nino Garafol in Sanjo
Zgonec, ki sta se obe dedovanju po zapustnici odpovedali. Dedovanju po zapustnici so se odpovedali tudi
mati Vida Prijatelj, sestra Vida Mesec ter nečaki Matej
Lenič, Katarina Kos in Tomaž Lenič, ki bi prišli v poštev
kot zakoniti dediči iz drugega dednega reda, ter stric
Stanislav Škulj, ki bi prišel v poštev kot zakoniti dedič iz
tretjega dednega reda.
Ker sodišče ne razpolaga z vsemi potrebnimi podatki, katere osebe še pridejo v poštev kot zakoniti dediči
iz tretjega dednega reda, na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica
na spletni strani, na sodni deski naslovnega 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 Ljubljani
dne 10. 10. 2018
D 100/2018

Os-3019/18

Pri Okrajnem sodišču v Postojni teče zapuščinski
postopek po pokojni Neži Valenčič, rojeni 10. 5. 1873,
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nazadnje stanujoči v Nadanjem selu št. 54, Prem, ki je
umrla dne 9. 12. 1958.
Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, je imela
zapustnica šest nečakinj in nečakov, ki na podlagi zakona dedujejo po svoji pokojni teti Neži Valenčič.
Iz podatkov iz sodnega spisa sledi, da dodatno zapuščino sestavljajo nepremičnine.
Sodišče s tem oklicem poziva, da se v roku enega
leta od objave tega oklica, javijo morebitni dediči in priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po preteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek po pokojni Neži Valenčič, na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo v času odločitve,
zaključilo.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 24. 9. 2018
D 343/2018

Os-3016/18

Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po dne 11. 5. 2018 umrlem zapustniku Janezu
Hajnc, roj. 8. 2. 1950, EMŠO: 0802950500343, drž. RS,
nazadnje stan. Zgornja Vižinga 34b, Radlje ob Dravi.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, pri čemer Republika Slovenija ne odgovarja
za zapustnikove dolgove.
Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o 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.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 9. 2018
D 446/2018

Os-3021/18

Pri Okrajnem sodišču v Škofji Loki je bil 23. 2. 2015
uveden zapuščinski postopek opr. št. D 67/2015 po pokojnem Matiju Krajniku, roj. 20. 2. 1952, nazadnje stanujočem Mestni trg 36, Škofja Loka, umrlem 31. 12. 2014.
Po do sedaj zbranih podatkih sta se dedinji prvega
dednega reda, zapustnikovi hčeri Katarina Krajnik Radić
in Vida Krajnik, dedovanju odpovedali. Sodišče je zato
k dedovanju poklicalo dediče drugega dednega reda,
zapustnikova brata Franca Krajnika in Matevža Krajnika, zapustnikove sestre Mihaelo Primožič, Marijo Košir,
na podlagi vstopne pravice po pokojnem zapustničinem
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nečaku Urošu Škrlepu, sinu pokojne zapustnikove sestre Uršule Škrlep, ki sta oba umrla pred zapustnikom,
zapustnikovega pranečaka Davida Škrlepa, zapustnikovega polbrata po materini strani, Janeza Završnika
ter na podlagi vstopne pravice, otroka pokojnega zapustnikovega polbrata po očetovi strani, Milana Krajnika,
Ivanko Brišar in Milana Bogataj, ki so se tudi vsi dedovanju odpovedali. Sodišče podatkov za dediče tretjega
dednega reda nima.
S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče tretjega dednega reda po pokojnem Matiju Krajniku, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo
sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na spletni strani in na sodni deski naslovnega sodišča.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo
zapuščinsko obravnavo, na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 9. 10. 2018
D 136/2018

Os-3058/18

Okrajno sodišče v Trebnjem je po sodnici Katji
Pavlič, v zapuščinski zadevi po pokojnem Mihaelu Habincu, roj. 3. 3. 1941, ki je umrl 12. 8. 2018, Podlog 1a,
Mirna, državljanu Republike Slovenije, sodišče poziva dediče I., II. in III. dednega reda ter vse, ki mislijo,
da imajo pravico do zapuščine po pokojnem Mihaelu
Habincu, da se priglasijo sodišču v roku enega leta
od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona
o dedovanju (ZD).
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 1. 10. 2018

Os-3020/18

Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po dne 18. 7. 2018 umrlem Janku Marxl, EMŠO:
1809951500035, roj. 18. 9. 1951, nazadnje stan.
Kotlje 4C, Kotlje.
Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, umrli
potomcev ni zapustil. Dediči drugega dednega reda
in edina znana dedinja tretjega dednega reda so se
odpovedali dediščini po zapustniku, s podatki o ostalih
dedičih tretjega dednega reda pa sodišče ne razpolaga.
Ker torej ni znano, ali je umrli zapustil katere potencialne dediče, sodišče 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 9. 10. 2018
D 67/2015

Št.

Oklici pogrešanih
N 247/2018

Os-2710/18

Okrajno sodišče v Ljubljani vodi pod opr. št.
N 247/2018 na predlog predlagatelja Silva Volčanšek,
Župančičeva 10/a, Krško, nepravdni postopek razglasitve za mrtvega pogrešanega Ivana Volčanška, roj.
28. 7. 1937, nazadnje stanujočega Alešovčeva ulica 24,
Ljubljana.
Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, in sicer
po navedbah polbrata nasprotnega udeleženca Silva
Volčanška, je bil nasprotni udeleženec Ivan Volčanšek
nazadnje viden okoli leta 1954 v Ljubljani.
Sodišče poziva pogrešanega, da se oglasi, vse, ki
kaj vedo o življenju in smrti pogrešanega Ivana Volčanška, pa da to sporočijo sodišču v treh mesecih od objave tega oklica, sicer bo sodišče po preteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 8. 2018
I N 54/2018

Os-3264/18

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagatelja Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici, postopek za dokazovanje smrti, in sicer
Gorkič Radivoja, pok. Jožefa, roj. 4. 8. 1921, 27 Dixmude Granville N.S.W, Sydney, Avstralija, ki ga zastopa
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skrbnik za posebni primer, in sicer Center za socialno
delo Nova Gorica po pooblaščencu.
O Gorkič Radivoju, sin Jožefa in Helene, roj. Zavadlav, razen podatkov, da se je rodil dne 4. 8. 1921
v Vrtojbi in da naj bi umrl dne 21. 11. 2009 v Avstraliji,
da ima 4 otroke, in sicer Nado, Rene, Mary in Davida,
ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o smrti
Gorkič Radivoja naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku
petnajstih dni po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po
poteku tega roka potrdilo smrt na podlagi predloženih
podatkov.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 10. 2018
N 17/2018

Os-3227/18

Pri Okrajnem sodišču v Trbovljah je v teku nepravdni postopek predlagatelja Marjana Markelj, Za Savo
12, Hrastnik, ki ga zastopa odv. Danijel Brtoncelj, po opr.
št. N 17/2018, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke
Jožice Markelj, Za Savo 12, Hrastnik, za mrtvo.
Pogrešana Jožica Markelj je bila rojena 1. 1. 1951,
z naslovom Za Savo 12, Hrastnik. Pogrešana je hči Železnik Frančiške. Dne 14. 6. 1969 je sklenila zakonsko
zvezo z Markelj Marjanom in od tedaj je njen priimek
Markelj.
Pogrešano se poziva, da se javi in vse, ki bi karkoli
vedeli o njej, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Trbovljah, v roku treh mesecev od objave tega oklica, sicer
bo sodišče po preteku trimesečnega roka pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 9. 11. 2018
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Preklici

Spričevala preklicujejo
Trontelj Agata, Hrvatini 5, Ankaran – Ankarano, diplomo, izdajatelj UL, Pedagoška fakulteta Ljubljana, leto
izdaje 2005. gnv-339900

Drugo preklicujejo
AVTOTRANSPORTI KIRM, d.o.o., Selo pri Mirni 3,
Mirna, izvod licence, št. 014797/002, za vozilo Volvo, reg. št. NM CS-600, veljavnost do 16. 6. 2022.
gnd-339893
BRANKO URDIH d.o.o., Kostanjevica na Krasu 51, Kostanjevica na Krasu, potrdilo za voznika,
št. 013699/AD47-2-1218/2017, izdano na ime Bilkić
Mirsad, veljavnost do 7. 3. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnt-339902
BRANKO URDIH d.o.o., Kostanjevica na Krasu 51, Kostanjevica na Krasu, potrdilo za voznika,
št. 013699/SŠD47-2-2755/2016, izdano na ime Crnogorčević Aleksandar, veljavnost do 14. 7. 2017, izdajatelj
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gns-339903
BRANKO URDIH d.o.o., Kostanjevica na Krasu 51, Kostanjevica na Krasu, potrdilo za voznika,
št. 013699/RB47-2-887/2016, izdano na ime Jovanović
Đorđe, veljavnost do 3. 2. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnr-339904
BRANKO URDIH d.o.o., Kostanjevica na Krasu 51, Kostanjevica na Krasu, potrdilo za voznika,
št. 013699/AD47-2-5251/2016, izdano na ime Mijailović
Nedeljko, veljavnost do 26. 10. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnq-339905
BRANKO URDIH d.o.o., Kostanjevica na Krasu 51, Kostanjevica na Krasu, potrdilo za voznika,
št. 013699/RB47-2-813/2016, izdano na ime Milenković
Marko, veljavnost do 15. 2. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnp-339906
BRANKO URDIH d.o.o., Kostanjevica na Krasu 51, Kostanjevica na Krasu, potrdilo za voznika,
št. 013699/SŠD47-2-3811/2016, izdano na ime Mladenović Miodrag, veljavnost do 22. 6. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gno-339907
BRANKO URDIH d.o.o., Kostanjevica na Krasu 51, Kostanjevica na Krasu, potrdilo za voznika,
št. 013699/AD47-2-2762/2017, izdano na ime Mladenović Miodrag, veljavnost do 4. 10. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnn-339908
BRANKO URDIH d.o.o., Kostanjevica na Krasu 51, Kostanjevica na Krasu, potrdilo za voznika,
št. 013699/SŠD47-2-2831/2017, izdano na ime Savić
Miloš, veljavnost do 18. 6. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnm-339909
BRANKO URDIH d.o.o., Kostanjevica na Krasu 51,
Kostanjevica na Krasu, izvod licence, št. 013699/014, za
vozilo Renault Premium 460.18T, reg. št. GO CL 851,
veljavnost do 9. 4. 2020. gnl-339910
BRANKO URDIH d.o.o., Kostanjevica na Krasu 51,
Kostanjevica na Krasu, izvod licence, št. 013699/008,
za vozilo Renault Midlum 270.16, reg. št. GO KD 745,
veljavnost do 9. 4. 2020. gnk-339911

COCA – COLA HBC Slovenija d.o.o., Motnica 9,
1236 Trzin, štampiljke pravokotne oblike z vsebino: Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o. Motnica 9, 1236 Trzin,
zap. št. 2; Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o. Motnica 9,
1236 Trzin, zap. št. 4; Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o.
Motnica 9, 1236 Trzin, zap. št. 6; Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o. Motnica 9, 1236 Trzin, zap. št. 8; Coca-Cola
HBC Slovenija d.o.o. Motnica 9, 1236 Trzin, zap. št. 12
(2 žiga), podpisana s podpisi zakonitih zastopnikov;
Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o. Motnica 9, 1236 Trzin,
zap. št. 14; Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o. Motnica 9,
1236 Trzin, zap. št. 16; Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o.
Motnica 9, 1236 Trzin, zap. št. 17. Ob-3244/18
FILIPIČ SREČKO TRANSPORT d.o.o., Pristava 1,
Ljutomer, izvod licence, št. GE008467/04776/011, za
tovorno vozilo, reg. št. MS RN-299, veljavnost do 12. 1.
2022. gnl-339914
IGLUN D.O.O., Rimska cesta 19D, Trebnje, izvod
licence, št. GE007168/07094/006, za vozilo Volvo, reg.
št. LJ-IGLUN6, veljavnost do 17. 12. 2019. gnb-339895
MUNGOS d.o.o., Letališka cesta 16, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500001160002, izdal
Cetis Celje d.d., na ime Miloš Đukić. gnu-339901
Omar Mark, Cankarjeva 6, Koper – Capodistria, izkaznico nepremičninskega posrednika, št. 0125901253,
izdajatelj Ministrstvo za okolje in prostor. gne-339892
R-TRANSPORT
d.o.o.,
Cesta
Andreja Bitenca 68, Ljub
ljana, potrdilo za voznika,
št. 013018/RB37-3-3534/2016, izdano na ime Fedor
Borocki, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnq-339880
R-TRANSPORT
d.o.o.,
Cesta
Andreja Bitenca 68, Ljub
ljana, potrdilo za voznika,
št. 013018/SŠD26-2-1163/2016, izdano na ime Čučuković Ostoja, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnp-339881
R-TRANSPORT
d.o.o.,
Cesta
Andreja Bitenca 68, Ljub
ljana, potrdilo za voznika,
št. 013018/SŠD37-2-1188/2017, izdano na ime Ćurguz
Dragoljub, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gno-339882
R-TRANSPORT
d.o.o.,
Cesta
Andreja Bitenca 68, Ljub
ljana, potrdilo za voznika,
št. 013018/SŠD26-2-4078/2014, izdano na ime Đogić
Muris, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnn-339883
R-TRANSPORT
d.o.o.,
Cesta
Andreja Bitenca 68, Ljub
ljana, potrdilo za voznika,
št. 013018/SŠD37-2-3385/2016, izdano na ime Kecman
Ilija, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnm-339884
R-TRANSPORT
d.o.o.,
Cesta
Andreja Bitenca 68, Ljub
ljana, potrdilo za voznika,
št. 013018/SŠD26-2-5100/2013, izdano na ime Kostovski Oliver, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnl-339885
R-TRANSPORT
d.o.o.,
Cesta
Andreja Bitenca 68, Ljub
ljana, potrdilo za voznika,
št. 013018/SŠD26-2-2301/2015, izdano na ime Kuzmanović Miroslav, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnk-339886
R-TRANSPORT
d.o.o.,
Cesta
Andreja Bitenca 68, Ljub
ljana, potrdilo za voznika,
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št. 013018/RB37-2-3534/2016, izdano na ime Medić
Dalibor, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnj-339887
R-TRANSPORT
d.o.o.,
Cesta
Andreja Bitenca 68, Ljub
ljana, potrdilo za voznika,
št. 013018/SŠD37-2-2567/2017, izdano na ime Medić
Dalibor, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gni-339888
R-TRANSPORT
d.o.o.,
Cesta
Andreja Bitenca 68, Ljub
ljana, potrdilo za voznika,
št. 013018/RB37-2-7748/2017, izdano na ime Kecman
Ilija, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnh-339889
R-TRANSPORT
d.o.o.,
Cesta
Andreja Bitenca 68, Ljub
ljana, potrdilo za voznika,
št. 013018/SŠD26-2-180/2016, izdano na ime Radonić
Đorđe, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gng-339890
San-Jam prevozi d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68,
Ljubljana, izvod licence, št. G009338/07953/002, za vozilo reg. št. LJ 809 LD. gnc-339894
SLO-CAR d.o.o. Ajdovščina, Vipavska cesta 4, Ajdovščina, izvod licence, št. GE006915/02534/002, za
tovorno vozilo, reg. št. GO NA-693, veljavnost do 16. 7.
2019. gnz-339896

Stanković Dragana, Bečanj b.b., 32103 Čačak,
Srbija, certifikat NPK: Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice, št. 8110-004-3.1-077-2012-38104, izdan na ime Dragana Kostić, izdajatelj Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, leto izdaje 2012.
gnf-339891
TS JAKSETIČ d.o.o., Ulica Nikola Tesla 18, Ilirska Bistrica, potrdilo za voznika, št. 35567, izdano na
ime Miroslav Lemajić, veljavnost od 28. 6. 2018 do
17. 2. 2019, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije.
gni-339913
Vilfan Krištof, Črnivec 19a, Brezje, potrdilo o vpisu
v register, št. 858, izdano na Probanka Leasing d.o.o.,
izdajatelj Ministrstvo za promet, leto izdaje 2010.
gny-339897
Vilfan Krištof, Črnivec 19a, Brezje, potrdilo o vpisu
v register, št. 249, izdano na Geoin d.o.o., izdajatelj Ministrstvo za promet, leto izdaje 2008. gnx-339898
Vilfan Krištof, Črnivec 19a, Brezje, potrdilo o vpisu
v register, št. 799, izdano na Probanka Leasing d.o.o.,
izdajatelj Ministrstvo za promet, leto izdaje 2011.
gnw-339899
Zajec Urban, Adamičeva ulica 42, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 41110077 RD, izdala Univerza
v Ljubljani. gnj-339912

VSEBINA

Javni razpisi

2305

Razpisi delovnih mest

2315

Druge objave

2320

Evidence sindikatov

2321

Objave po Zakonu o elektronskih
komunikacijah

2322

Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih

2325
2325
2326
2327

Preklici
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2329
2329
2329

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktorja dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – direktor Matjaž Peterka • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Internet:
www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

