Digitally signed by Matjaz Peterka
DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government,
serialNumber=1236795114014, cn=Matjaz Peterka
Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2019.01.04 12:20:09 +01'00'

Uradni
list
Republike Slovenije

Razglasni del

Internet: www.uradni-list.si

Št.

1

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, petek

4. 1. 2019

ISSN 1318-9182

Leto XXIX

Javni razpisi
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Ob-3543/18
Sprememba

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD), Štefanova 5, 1000 Ljubljana, objavlja v
okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje
dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti
v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016,
spremembe in novi dodatni prijavni roki za leto 2019.
1. Prijavni roki za oddajo vlog:
a) Subvencije za zaposlitev iz sredstev namenjenih
za leto 2019 (točka 22.2. iz zgoraj navedenega razpisa):
Roki za oddajo vlog v letu 2019 so: 15. 2. 2019, 15. 4.
2019, 15. 6. 2019 in 15. 9. 2019. V letu namenjamo
33 subvencij zaposlitev za vzhodno kohezijsko regijo in
22 subvencij za zaposlitev za zahodno kohezijsko regijo.
Po vsakem razpisnem roku JSKD na svoji spletni strani
objavi število razpoložljivih subvencij za posamezno
kohezijsko regijo.
b) Vključitev v posamezne izobraževalne module za
delo v kulturi (točka 22.7. iz zgoraj navedenega razpisa):
Roki za oddajo vlog v letu 2019 so: 15. 2. 2019, 15. 6.
2019 in 15. 10. 2019. V letu namenjamo 33 brezplačnih izobraževanj za udeležence iz vzhodne kohezijske
regije in 22 brezplačnih izobraževanj za udeležence iz
zahodne kohezijske regije. Po vsakem razpisnem roku
JSKD na svoji spletni strani objavi število razpoložljivih
brezplačnih izobraževalnih mest za posamezno kohezijsko regijo. Prijava preko standardiziranega e-obrazca,
objavljenega na spletni strani JSKD (www.jskd.si).
2. Spremembe:
Razpisnik spreminja dodatne pogoje iz točke 5.3.
zgoraj navedenega razpisa, navezujoč se na točko 10
»Število možnih vključitev brezposelnih oseb«, in sicer
tako, da se doda nova alineja, ki opredeljuje, da je mož
na zaposlitev največ ene brezposelne osebe do 29. leta
tudi pri pravnih osebah zasebnega prava, ki delujejo na
področju nevladnega sektorja (civilna družba) na podlagi
zakonov, ki urejajo delovanje društev, ustanov ali (zasebnih) zavodov in nimajo zaposlene nobene osebe ter
so vpisani pri registrskem organu najmanj 5 let.
Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti
Št. 1100-312/2018-2

Ob-3536/18

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na
podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – urad
no prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.,

65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D
in 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o izvrševanju
proračuna 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), 4. člena Pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 106/10) ter 13. člena
Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/17)
objavlja
javni razpis
študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin
za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev
v študijskem letu 2018/19 – 2. del
1. Predmet in namen razpisa
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), razpisuje študijske pomoči za subvencioniranje
šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev,
zaposlenih v vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah
s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami, glasbenih šolah, srednjih šolah, višjih strokovnih šolah, organizacijah za izobraževanje odraslih
in dijaških domovih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja
(v nadaljevanju: vzgojno-izobraževalni zavodi), in sicer
za subvencioniranje šolnine za nadaljnje izobraževanje
strokovnih delavcev, zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v študijskem letu 2018/19 vpisani v
naslednje študijske programe za izpopolnjevanje oziroma program za izpopolnjevanje:
A.
– Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega
učenja angleščine oziroma nemščine, Filozofska fakulteta in Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru,
– Študijski program za poučevanje predmeta naravoslovje v 6. in 7. razredu osnovne šole (ali biološki del
ali kemijski del ali fizikalni del), Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.
B.
– Študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva, smer izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za šolske knjižničarje (ŠPIK-Š), Filozofska fakulteta Univerze
v Ljubljani.
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C.
– Pedagoško-andragoško izobraževanje, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem,
– Pedagoško andragoško izobraževanje (PAI), Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani,
– Pedagoško-andragoška izobrazba za strokovne
delavce v osnovnih in srednjih šolah, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,
– Pedagoško-andragoško izobraževanje, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru,
– Pedagoško-andragoško izobraževanje, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru,
– Pedagoško-andragoška izobrazba za področje
glasbe, Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani,
– Program pedagoško-andragoškega in specialnopedagoškega izpopolnjevanja za strokovne delavce s
srednjo izobrazbo, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana.
V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju študijskih
pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 106/10) imajo pravico
do študijske pomoči kandidati, ki so zaposleni v vzgojno-izobraževalnem zavodu, ki izvaja javno službo, ter
izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom
in z razpisom, študijska pomoč pa je namenjena subvencioniranju izobraževanja.
2. Pogoji za prijavo
Prijava na javni razpis mora biti skladna s predmetom in namenom razpisa.
2.1. Pogoji za pridobitev subvencije za študijske
programe za izpopolnjevanje, navedene pod alinejo
A in B prve točke razpisa.
Na razpis lahko kandidirajo strokovni delavci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so zaposleni v vzgojno-izobraževalnem zavodu
iz 1. točke razpisa,
– so v študijskem letu 2018/19 vpisani v študijski
program za izpopolnjevanje 1. A. in 1. B. točke razpisa, s
katerim bodo izpolnjevali pogoje za strokovnega delavca
v vzgoji in izobraževanju,
– niso prejeli sredstev za namen financiranja šolnine študijskega programa s strani pravne osebe oziroma
šolnina iz teh sredstev ni bila/ne bo financirana v celoti,
– so na izobraževanje vpisani s soglasjem delodajalca.
2.2. Pogoji za pridobitev subvencije za študijske
programe za izpopolnjevanje oziroma program za izpopolnjevanje, navedene pod alinejo C prve točke razpisa.
Na razpis lahko kandidirajo strokovni delavci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so zaposleni v vzgojno-izobraževalnem zavodu
iz 1. točke razpisa,
– so v študijskem letu 2018/19 vpisani v študijski
program za izpopolnjevanje oziroma program za izpopolnjevanje, naveden v 1. C. točki razpisa, s katerim
bodo izpolnjevali pogoje o izobrazbi za delovno mesto,
na katerem opravljajo vzgojno-izobraževalno delo,
– niso prejeli sredstev za namen financiranja šolnine študijskega programa za izpopolnjevanje oziroma
programa za izpopolnjevanje od druge pravne osebe
oziroma šolnina iz teh sredstev ni bila/ne bo financirana
v celoti,
– so na izobraževanje vpisani s soglasjem delodajalca.
3. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev, namenjena za subvencioniranje šolnine kandidatov, je 175.000,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2019, proračunska postavka 715310 –
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Izobraževanje učiteljev, konto 4119 – Transferi posameznikom. Skrbnica proračunske postavke je Maja Mihelič
Debeljak.
Subvencija šolnine za posameznega prejemnika, ki
je vpisan v študijski program za izpopolnjevanje v skladu
s 1. A. točko razpisa, znaša 60 odstotkov šolnine tega
programa. Subvencija šolnine za posameznega prejemnika, ki je vpisan v študijski program za izpopolnjevanje oziroma v program za izpopolnjevanje v skladu s
1. B. in 1. C. točko razpisa, znaša 40 odstotkov šolnine
tega programa.
Subvencija šolnine se lahko zmanjša, če je kandidat za namen financiranja šolnine že prejel sredstva od
pravne osebe. V tem primeru se v skladu z namenom
razpisa subvencija šolnine zmanjša tako, da seštevek
dodeljene subvencije in že prejetih sredstev od pravne
osebe ne presega šolnine za študijski program za izpopolnjevanje oziroma program za izpopolnjevanje.
4. Obvezna oblika in vsebina prijave
Vsaka prijava mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo
na razpis za pridobitev subvencije šolnine v študijskem
letu 2018/19, ki je del razpisne dokumentacije,
– uradno potrdilo o vpisu v študijski program za
izpopolnjevanje oziroma v program za izpopolnjevanje
ali fotokopijo pogodbe o izobraževanju, za katerega želi
kandidat pridobiti subvencijo,
– dokazilo o višini šolnine za tekoči letnik študijskega programa za izpopolnjevanje oziroma programa
za izpopolnjevanje, za katerega želi kandidat pridobiti
subvencijo (fotokopija pogodbe o izobraževanju ali fotokopija položnice o plačilu šolnine ali potrdilo fakultete
oziroma Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana
o višini šolnine v študijskem letu 2018/19),
– dokazilo o višini financiranja šolnine študijskega
programa za izpopolnjevanje oziroma programa za izpopolnjevanje v primeru, da je/bo kandidat prejel sredstva
za namen financiranja šolnine od pravne osebe, in
– fotokopijo dokazila o izobrazbi kandidata.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja s pogoji
razpisa in merili za ocenjevanje.
5. Rok za oddajo vlog, način predložitve in oprem
ljenost vlog
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom
»Ne odpiraj – Vloga na javni razpis študijskih pomoči
2018/19 – 2. del«, ter z imenom, priimkom in polnim
naslovom kandidata, najkasneje do 31. 1. 2019. Prijava
se šteje za pravočasno, če je najkasneje do 31. 1. 2019
prispela v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, oziroma
je oddana priporočeno po pošti najkasneje na zadnji dan
prijave, tj. 31. 1. 2019.
Vlog v neustrezno označenih in nepravočasno prispelih ovojnicah razpisna komisija ne bo obravnavala in
bodo zavržene.
6. Odpiranje vlog, preverjanje popolnosti vlog in
izpolnjevanja razpisnih pogojev
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna komisija). Ker se pričakuje večje število vlog, bo predvidoma
dne 5. 2. 2019 v prostorih ministrstva potekalo nejavno
odpiranje vlog v prisotnosti članov razpisne komisije. Pri
odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja njihovo popolnost. Vloga je formalno popolna, če so predloženi vsi
dokumenti, določeni v 4. točki. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo razpisna komisija v roku 8 dni
od odpiranja vlog prijavitelje pisno pozvala k dopolnitvi.
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Ob morebitnih nejasnih oziroma nepopolnih podatkih v bistvenih elementih prijave bo razpisna komisija
prijavitelja pozvala k posredovanju pojasnila.
Vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki
je določen v 5. točki, ali ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa, in ne bodo
dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge,
bodo zavržene.
Pravočasne in formalno popolne vloge tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev iz
2. točke, ali bodo vsebovale netočne, nejasne oziroma
nepopolne podatke v bistvenih elementih prijave in jih
prijavitelj tudi na poziv razpisne komisije ne bo ustrezno
pojasnil, bodo zavrnjene.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na
podlagi predloga komisije za študijske pomoči s sklepom odločil minister za izobraževanje, znanost in šport.
7. Merila za dodelitev sredstev
Ne glede na določilo drugega odstavka 3. točke razpisa se v primeru, če bo na razpis pravočasno prispelo
več popolnih vlog kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, kot je razpoložljivih sredstev, razpoložljiva sredstva
razdelijo tako, da se vsakemu upravičenemu kandidatu
dodeli sorazmerno nižji delež subvencije.
Ne glede na določilo drugega odstavka 3. točke razpisa se v primeru, če bo na razpis pravočasno prispelo
manj popolnih vlog kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne
pogoje, kot je razpoložljivih sredstev, razpoložljiva sredstva razdelijo tako, da se vsakemu upravičenemu kandidatu dodeli sorazmerno višji delež subvencije, vendar
za študijske programe izpopolnjevanja iz točke 1. A. ne
več kot 75 odstotkov šolnine programa in za študijske
programe izpopolnjevanja oziroma za program za izpopolnjevanje iz točke 1. B. in 1. C. ne več kot 50 odstotkov šolnine programa.
8. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu
javnega razpisa
O izbiri bodo kandidati obveščeni s sklepom ministrstva, najkasneje v roku šestdesetih dni od zaključka
razpisa.
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz
javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavržena, lahko s tožbo pri Upravnem
sodišču RS sproži upravni spor v tridesetih dneh od
prejema sklepa. Tožba se lahko vloži neposredno pisno
ali pa se pošlje po pošti navedenemu sodišču. Šteje se,
da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila
priporočeno oddana na pošto.
9. Sklenitev pogodb: na podlagi sklepa o izbiri bo
ministrstvo izbrane prijavitelje pozvalo k sklenitvi pogodbe o subvencioniranju izobraževanja. Štiri izvode
podpisanih pogodb bo prejemnik subvencije moral v
predpisanem roku vrniti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Pravočasen odziv prejemnika s predložitvijo podpisanih izvodov pogodbe je pogoj za izvršitev sklepa, sicer
se šteje, da je prijavo za pridobitev subvencije umaknil.
10. Izplačilo subvencije
Ministrstvo bo prejemniku študijske pomoči subvencijo izplačalo v enkratnem znesku, najkasneje v devetdesetih dneh po podpisu pogodbe o subvencioniranju
izobraževanja.
Če prejemnik študijske pomoči ne izpolni pogodbenih obveznosti, je dolžan vrniti prejeti znesek skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s pogodbo. Zakonite zamudne obresti tečejo od dneva zapadlosti do vračila.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da predmetni javni
razpis do izdaje sklepov o dodelitvi subvencije kadarkoli
prekliče.
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Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva v proračunskem letu izbranim kandidatom predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če
se izbrani kandidat ne strinja s predlogom ministrstva,
se šteje, da odstopa od prijave.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo razpisa, prijavni obrazec in vzorec pogodbe o subvencioniranju izobraževanja, je na voljo na spletnih straneh ministrstva http://www.mizs.gov.si (področje javni razpisi).
Za dodatne informacije lahko pokličete Natašo Miklič
(tel. 01/400-53-27) ali Vido Trilar (tel. 01/400-52‑33) ali
pišete na elektronski naslov katis.mizs@gov.si.
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporab
ljajo kot nevtralni za moške in ženske.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Št. 430-424/2018/8(15131-20)

Ob-3541/18

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15
– ZIPRS1617 in 13/18) – ZJF in Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13 in 81/16), objavlja
Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za izvedbo projekta "Izdelava brošur in video
materiala za informiranje prosilcev za mednarodno
zaščito", št. 430-424/2018
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izvedba projekta "Izdelava brošur in video materiala za informiranje prosilcev za mednarodno zaščito",
najkasneje v 10 mesecih od obojestranskega podpisa
pogodbe.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki so
predmet tega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem
pristojnem organu v RS
ali
imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem
programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za
azil, migracije in vključevanje,
– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma
izdaje dokazila s strani poslovne banke blokiranega
nobenega transakcijskega računa,
– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence,
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija
na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine,
dajanje podkupnine,
– nimajo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v
skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imajo
sedež.
– Projekt mora imeti realne in jasno postavljene
cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz
potreb uporabnikov in naročnika.
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– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z interesi in cilji projekta.
– Vsebina projekta mora biti skladna s predmetom
javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.
– Idejni osnutek ponujene vsebine ustreza cilju in
namenu projekta (je skladen z zahtevanimi vsebinami,
ciljem, predmetom in namenom projekta, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije).
– Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni
in finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumentacijo.
– Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani
naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih
projektov.
– Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na
nacionalni ravni.
– Prijavitelj – izvajalec mora zagotoviti izvedbo projekta po načelu nepridobitnosti.
V primeru, da prijavitelj oziroma njegova vloga ne
izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se
vloga izloči.
4. Merila za izbor projekta
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje
javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih.
Ocenjuje se vsebina projekta po spodaj navedenih
merilih. Največje možno število prejetih točk po merilih
je 96.

MERILO

Število možnih točk

1. Formalna ustreznost projektne prijave
(se ocenjuje ob prvem pregledu projektne prijave)

6

a) Ali je obrazec načrtovani projektni proračun (Priloga IV/6) formalno ustrezno izpolnjen?

3

b) Ali je obrazec projektna prijava (Priloga IV/5) formalno ustrezno izpolnjen?

3

2. Stroškovna učinkovitost

15

3. Ali so prepoznana kritična tveganja ter ukrepi za njihovo odpravo?

5

4. Vsebinska ideja oblikovne rešitve brošure je predstavljena konkretno in upošteva
specifične značilnosti uporabnikov
(Predlagana oblikovna rešitev brošure je predstavljena konkretno, število znakov ni
preseženo.)

5

5. Oblikovna komunikacijska rešitev brošure (osnutek)
(Predlagana oblikovna rešitev brošure je skladna z zahtevami razpisne dokumentacije in
omogoča enostavno ter intuitivno predajo sporočila.
Predlagana oblikovna rešitev brošure je skladna z zahtevami in obsegom komunikacijskih
potreb.)

15

6. Primernost načina podajanja vsebine v brošuri (implementacija)
(Prenos vsebine v delovno verzijo idejne zasnove brošure je primeren in ciljni populaciji
ustrezno prenaša ciljno sporočilo.)

5

7. Vsebinska ideja oblikovne rešitve videa je predstavljena konkretno
(Predlagana oblikovna rešitev videa je predstavljena konkretno, število znakov ni preseženo.)

5

8. Oblikovna komunikacijska rešitev video posnetkov (opis)
(Predlagana oblikovna rešitev videa je skladna z zahtevami razpisne dokumentacije in
omogoča enostavno ter intuitivno predajo sporočila.
Predlagana oblikovna rešitev videa je skladna z zahtevami in obsegom komunikacijskih
potreb.)

15

9. Primernost načina podajanja vsebine videa
(Prenos vsebine v delovno verzijo idejne zasnove videa je primeren in ciljni populaciji
ustrezno prenaša ciljno sporočilo.)

5

10. Dosedanje izkušnje z izvajanjem podobnih projektov v zadnjih petih letih
(Ocenjuje se število podobnih projektov, ki jih je prijavitelj izvedel v obdobju zadnjih petih let
pred dnevom objave predmetnega javnega razpisa v Uradnem listu RS. Prijavitelj dokazuje
izkušnje na ločenem obrazcu – Priloga št. IV/8.
Kot podobni bodo upoštevani projekti, kjer so bili ciljna skupina mladi ali manj izobraženi, ter
drugi projekti, katerih cilj je bil podati kompleksnejše informacije na enostaven način.)

10

11. Časovna umestitev izvedbe projekta

10
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Pri vsakem merilu vloga prejme od 0 do 5 oziroma
10 oziroma 15 točk, kot je razvidno iz zgoraj podane
ocenjevalne lestvice. Vloge morajo pri 4., 6, 7. in 9. merilu doseči vsaj 1 točko, pri 5. in 8. merilu pa vsaj 3 točke,
v nasprotnem primeru, se vloga izloči.
Izbran bo en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo dosegel
največje število točk, pri čemer mora vloga za projekt po
merilih prejeti najmanj 65 točk, v nasprotnem primeru
se vloga izloči.
Projekti bodo ocenjeni skladno z navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih projektov in ob upoštevanju
specifičnosti posameznih projektov.
V primeru, da bosta dva ali bo več prijaviteljev po
zgoraj navedenih merilih doseglo enako število točk, bo
izbran tisti prijavitelj, ki je po merilu 10. »Dosedanje izkušnje z izvajanjem podobnih projektov v zadnjih petih
letih« dosegel večje število točk.
Podroben opis meril je podan v razpisani dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za
predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis
znaša 192.939,35 EUR za izvedbo projekta v desetih
mesecih od obojestranskega podpisa pogodbe.
Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti projekta za izpolnitev ciljev projekta. Sredstva za izvedbo
predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani
Sklada za azil, migracije in vključevanje, v višini 75 %
upravičenih stroškov (kar znaša 144.704,51 EUR) in
sredstev proračuna RS – slovenske udeležbe v višini
25 % upravičenih stroškov.
6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do 20. 3. 2019, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po
pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna
pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
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7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo
bo predvidoma 21. 3. 2019.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta oziroma
izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva
sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta
predvidoma v 60 dneh od roka za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji
meni "O ministrstvu", levi meni "Javni razpisi".
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna
pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji
meni "O ministrstvu", levi meni "Javni razpisi" ter preko
Uradnega lista RS.
Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do
izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih
dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije
ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne
vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali
npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji
pošljejo po elektronski pošti na naslov: gp.mnz@gov.si
ali po faksu 01/428-47-33, s pripisom: Dodatne informacije – Javni razpis za izvedbo projekta "Izdelava brošur in
video materiala za informiranje prosilcev za mednarodno
zaščito", št. 430-424/2018.
Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni "O
ministrstvu", levi meni "Javni razpisi", in sicer najkasneje
15. 3. 2019, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo
za dodatna pojasnila najkasneje do dne 5. 3. 2019.
Ministrstvo za notranje zadeve
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Razpisi delovnih mest
Ob-3532/18
Svet zavoda Osnovne šole Štore, Ulica Cvetke Jerin 5, 3220 Štore, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.)
in sklepa 12. rednega sestanka Sveta šole OŠ Štore z
dne 4. 12. 2018 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/-ice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja –
ZOFVI (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-I-269/12-24, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno
vodenje zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se oprav
lja polni delovni čas.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2019.
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.
Zahtevani pogoji za prijavo na razpisano delovno
mesto ravnatelja/-ice so:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje (ne sme biti starejše od
30 dni) in
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem
postopku (ne sme biti starejše od 30 dni).
Pisne prijave z overjenimi fotokopijami ali originalnimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
pošljite v zaprti ovojnici v 11 dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet zavoda Osnovne šole Štore, Ulica Cvetke Jerin 5, 3220 Štore, z oznako »Prijava na razpis za
ravnatelja/-ico« - Ne odpiraj!
Kandidat/-ka mora obvezno k prijavi priložiti program vodenja zavoda (šole in vrtca) za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Štore
Ob-3533/18
Na podlagi 53.a in 58. člena Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17
– ZVaj) in sklepa Sveta javnega zavoda Osnovne šole
Idrija z dne 27. 9. 2018 razpisuje Svet zavoda Osnovna

šola Idrija, Lapajnetova ulica 50, 5280 Idrija, 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, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 7. 2019.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja s
polnim delovnim časom.
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 8 dneh po objavi razpisa
na naslov: Svet zavoda Osnovna šola Idrija, Lapajnetova ulica 50, 5280 Idrija, z oznako »Prijava na razpis za
ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovna šola Idrija
* Besedi ravnatelj in kandidat, zapisani v moški spolni
slovnični obliki, sta uporabljeni kot nevtralni za ženske in
za moške.

Ob-3534/18
Svet zavoda Srednje šole Slovenska Bistrica, Ulica
dr. Jožeta Pučnika 21, 2310 Slovenska Bistrica, na podlagi sklepa 15. redne seje z dne 27. 11. 2018 razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(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 in 47/15).
Kandidat/kandidatka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat/kandidatka bo
imenovan/imenovana za mandat 5 let, s predvidenim
pričetkom mandata 13. 7. 2019.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev morajo vsebovati:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj
(najmanj 5 let v vzgoji in izobraževanju);
– program vodenja zavoda;
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– kopije dokazil o izobrazbi (overjeno pri upravni
enoti ali notarju), pridobljenem nazivu (svetovalec ali
svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor) in oprav
ljenem strokovnem izpitu (na področju vzgoje in izobraževanja);
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (oziroma bo pridobljeno najkasneje v 1 letu po začetku
mandata);
– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da ni v
kazenskem postopku in
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost (izda ga Ministrstvo za pravosodje). Potrdili ne smeta biti starejši od
30 dni.
Rok za pisno prijavo je 10 dni od objave tega
razpisa. Pisne prijave z dokazili pošljite na naslov:
Svet zavoda Srednje šole Slovenska Bistrica, Ulica
dr. Jožeta Pučnika 21, 2310 Slovenska Bistrica, z
oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«.
Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
O izboru bodo kandidati obveščeni v 4 mesecih po
objavi razpisa.
Svet zavoda Srednje šole Slovenska Bistrica
Ob-3535/18
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 1. 9. 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 14 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
Št. 0143-5/2018-2
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v skladu s 24. členom Akta o ustanovitvi Eko sklada,
Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS,
št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) objavlja javni natečaj za
delovno mesto
direktor
Eko sklada, Slovenskega okoljskega
javnega sklada
Za direktorja Eko sklada, Slovenskega okoljskega
javnega sklada, je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev najmanj druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v
skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza ravni
izobrazbe najmanj druge stopnje,
– ima najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega
najmanj pet let na vodilnih delovnih mestih podobne
zahtevnosti,
– ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje,
pa obsodba ni pogojna.
Kandidat mora prijavi priložiti naslednje dokumente:
1. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
2. dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih
delovnih in vodstvenih izkušenj,
3. izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zaradi kaznivega dejanja in da dovoljuje
Eko skladu, Slovenskemu okoljskemu javnemu skladu,
pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za namen preverjanja pogoja nekaznovanosti,
4. življenjepis v obliki Europass,
5. program razvoja oziroma vizijo dela Eko sklada,
Slovenskega okoljskega javnega sklada, za mandatno
obdobje.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s strokovnim
znanjem s področja varstva okolja in učinkovite rabe ter
obnovljivih virov energije.
Direktorja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, bo na predlog nadzornega sveta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, imenovala
Vlada Republike Slovenije za dobo 4 let z možnostjo
ponovnega imenovanja.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijava mora biti
poslana v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – Javni
natečaj za direktorja Eko sklada«, na naslov: Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad, Nadzorni svet Eko sklada,
Slovenskega okoljskega javnega sklada, Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana.
Prijava mora biti poslana v roku 15 dni po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonskem roku. Obvestilo o končanem izbirnem postopku
bo objavljeno tudi na spletni strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Nadzorni svet Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada

Ob-3537/18

Ob-3538/18

Nadzorni svet Eko sklada, Slovenskega okoljskega
javnega sklada na podlagi 20. člena Zakona o javnih
skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B) in

Svet zavoda Šolskega centra Postojna, Cesta v
Staro vas 2, 6230 Postojna, na podlagi sprejetega sklepa z dne 4. 10. 2018 razpisuje delovno mesto
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ravnatelja/ice OE / direktorja/ica
Šolskega centra Postojna
za mandatno obdobje petih let.
Za ravnatelja/ico OE / direktorja/ico javne šole je
lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev
izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu s 53. 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; v nadaljnjem besedilu:
ZOFVI), in sicer:
– ima najmanj 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 ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za
svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal
funkcijo ravnatelja,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju,
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj
pet let naziv mentor,
– ima opravljen ravnateljski izpit (za ravnatelja je
lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega
izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po
začetku mandata).
K prijavi naj kandidati priložijo:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev (dokazila o izobrazbi, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, pedagoški andragoški izobrazbi in druga dokazila o nazivu,
strokovnem izpitu, ravnateljskem izpitu),
– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da
kandidat ni v kazenskem postopku (107.a člen ZOVFI),
– kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje
(58. člen ZOFVI).
Izbrani kandidat bo nastopil funkcijo ravnatelja
predvidoma 1. 8. 2019. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelj-ica OE / direktor-ica za polni delovni čas.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, s kratkim življenjepisom, z opisom delovnih izkušenj in s programom
dela za mandatno obdobje v 10 dneh po objavi razpisa
v zaprti označeni kuverti na naslov: Šolski center Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna, s pripisom
»Prijava na razpis za ravnatelja-ico OE / direktorja-ico
ŠC Postojna«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.
Sveta zavoda Šolskega centra Postojna
Št. 301-22/2018/1

Ob-3542/18

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 –
ZJZP), 10. in 11. člena Sklepa o preoblikovanju Zavoda
za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije
(Uradni list RS, št. 31/01, 60/01, 4/05, 23/06, 61/06
– ZSRib,116/07, 4/09, 96/09, 16/11 in 58/13), 21. in
22. člena Statuta javnega zavoda Zavod za ribištvo Slovenije, št. 102-1/2008/14 z dne 11. 6. 2010 in 63. člena
Poslovnika o delu Sveta Zavoda za ribištvo Slovenije,
št. 120-7/2010/1 z dne 15. 9. 2010, svet javnega zavoda Zavod za ribištvo Slovenije objavlja javni razpis za
delovno mesto

direktorja
javnega zavoda Zavod za ribištvo Slovenije (m/ž)
Kandidat za direktorja javnega zavoda Zavod za
ribištvo Slovenije (v nadaljevanju: zavod) mora poleg
splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno pa študijskih
programih druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza ravni
izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge
stopnje;
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj;
– ima organizacijske sposobnosti in najmanj tri leta
ustreznih vodstvenih izkušenj;
– govori vsaj en tuj svetovni jezik na osnovni ravni.
Sestavni del prijave na razpis je tudi pisni program
dela in razvoja zavoda.
Direktor ima naslednje pristojnosti in odgovornosti:
– vodi, organizira in usklajuje delovanje zavoda;
– zastopa in predstavlja zavod ter skrbi za zakonitost in strokovnost njegovega delovanja;
– izvršuje odločitve in sklepe sveta in mu poroča o
njihovem izvrševanju;
– predlaga svetu notranjo organizacijo in sistemizacijo dela zavoda;
– predlaga svetu v sprejem splošne akte zavoda in
izdaja splošne ter posamične akte iz svoje pristojnosti;
– predlaga svetu v imenovanje in razrešitev člane
strokovnega sveta;
– sklepa pogodbe o zaposlitvi in razporeja delavce
ter odloča o njihovih pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja;
– vodi postopke in odloča o odpovedih pogodb o
zaposlitvi;
– predlaga svetu letni program dela zavoda, finančni načrt in izdela letno poročilo o doseženih ciljih in
rezultatih zavoda;
– v skladu z zakonom in za zavod zavezujočimi
kolektivnimi pogodbami odloča o disciplinskih ukrepih;
– je odredbodajalec in podpisuje akte ter druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje zavoda;
– organizira pripravo gradiv in ostalo organizacijsko
administrativno pomoč za izvedbo sej sveta in sej strokovnega sveta;
– v skladu s finančnim načrtom odloča o razporejanju sredstev zavoda med letom po posameznih postavkah in o nabavi, zamenjavi ali odpisu osnovnih sredstev
ter o nabavi in porabi ostalih sredstev;
– v skladu z zakonom, kolektivnimi pogodbami in
Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in
drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo,
odobrava povračilo materialnih stroškov in nadomestili
zaposlenim;
– v skladu z zakonom skrbi za izvajanje nalog s
področja varnosti, obrambe in zaščite;
– oblikuje posebne delovne skupine, komisije ali
druga delovna telesa za razrešitev posameznih problematik ter jim določi naloge;
– sodeluje na sejah sveta in sejah strokovnega
sveta;
– opravlja druge naloge, določene s statutom in drugimi akti zavoda, sklepi sveta, zakoni in drugimi predpisi.
Prijava kandidata mora vsebovati:
1. življenjepis, iz katerega mora biti posebej razvidno izpolnjevanje delovnih in vodstvenih izkušenj ter
izkazane organizacijske sposobnosti;
2. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede znanja tujega jezika in zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti
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razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova,
na kateri je bila izobrazba pridobljena;
3. pisni program dela in razvoja zavoda.
Za osnovno raven znanja svetovnega jezika se šteje
potrdilo o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), potrdilo o udeležbi na
strokovnih srečanjih ali dokazilo o uspešno zaključenem
srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz
katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika uspešno zaključeno oziroma drugo ustrezno
dokazilo, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.
Svet zavoda bo v soglasju z ustanoviteljem imenoval izbranega kandidata za direktorja zavoda za mandatno obdobje štiri leta. V imenu sveta zavoda bo njegov
predsednik z izbranim kandidatom sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas za čas trajanja mandata. Izbrani
kandidat bo delo opravljal na sedežu zavoda v Spodnjih
Gameljnah, Spodnje Gameljne 61A, 1211 Ljubljana-
Šmartno, na delovnem mestu: direktor javnega zavoda
(Šifra DM: B017390).
Javni razpis se objavi na spletnih straneh Zavoda
za ribištvo Slovenije in Ribiške zveze Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Kandidati naj svoje pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in zahtevanimi prilogami pošljejo v
zaprti ovojnici z označbo »Razpis za direktorja Zavoda
za ribištvo Slovenije« na naslov: Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno,
in sicer najkasneje do četrtka, 17. 1. 2019. Za pisno
obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana
na elektronski naslov: info@zzrs.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo na navedeni
naslov prispele do vključno četrtka, 17. 1. 2019, oziroma
bodo do vključno tega dne oddane priporočeno po pošti.
Svet zavoda bo obravnaval samo pravočasne,
ustrezno označene in popolne prijave kandidatov.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje
v tridesetih dneh od objave razpisa.
Vsem zainteresiranim kandidatom so na voljo dokumenti za izdelavo programa dela in razvoja zavoda vsak
delovni dan od 8. do 12. ure v Upravni službi zavoda,
Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v
moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
Svet javnega zavoda Zavod za ribištvo Slovenije

9

Stran

10 /

Št.

1 / 4. 1. 2019

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
II P 185/2018

Os-3025/18

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožnem sodniku Marku Čagranu, v pravdni zadevi tožeče stranke
Barbare Alt, Šentlenart 28, Mislinja, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Karla Pajnik iz Slovenj Gradca, zoper
toženo stranko Draga Alt, Steinacker 4, Gofis, Republika
Avstrija, zaradi plačila odškodnine (pct. 25.000,00 EUR),
o postavitvi začasnega zastopnika toženi stranki, na
podlagi določil 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP sklenilo:
Toženi stranki Dragu Altu se v pravdni zadevi opr.
št. II 185/2018 kot začasni zastopnik postavi odvetnik
Darjan Lampič, Ulica Heroja Šlandra 13, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko, dokler
le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopila pred sodiščem.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 10. 2018
IV P 449/2018

Os-3164/18

Okrožno sodišče v Mariboru je po pravosodni
svétnici Tatjani Božović, v pravdni zadevi tožeče stranke
Dušana Vekjet, Jurovska cesta 1, Lenart v Slovenskih
goricah, zoper toženo stranko Bojano Vekjet, neznanega naslova v tujini, zaradi razveze zakonske zveze,
na podlagi določil 5. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP sklenilo:
Toženi stranki se kot začasnega zastopnika postavi
odvetnika Andreja Pipuš, Ulica talcev 15, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko, dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopila pred
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. 10. 2018

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 115/2016

Os-3400/18

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi
po pokojnem Jožetu Jakša, rojen 2. 3. 1961, nazadnje
stanujoč na naslovu Zajčji Vrh 1, pošta Črnomelj, umrl
13. 1. 2016, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani upniki po pokojnem Jožetu
Jakši, da v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno
maso zapuščine brez dedičev v skladu z drugim odstavkom 142.a člena Zakona o dedovanju.
Po preteku 6-mesečnega roka bo zapuščina brez
dedičev prešla na Republiko Slovenijo (9. člen Zakona
o dedovanju), če noben upnik ne bo pravočasno vložil
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Podatke o premoženju, ki sestavljajo zapuščino in
zapustnikove obveznosti, lahko upniki pridobijo pri zapuščinskem sodišču.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 28. 11. 2018
D 277/2017

Os-3416/18

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi
po pok. Francu Rus, roj. 2. 4. 1949, nazadnje stan. na
naslovu Stražnji Vrh 27D, pošta Črnomelj, umrl 31. 10.
2017, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči
3. dednega reda, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno
delo Črnomelj v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 30. 11. 2018
D 81/2017

Os-3143/18

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Ilirski Bistrici pod opr. št. D 81/2017, po pok.
Lionellu Bertazzolu, roj. 9. 11. 1930, Via Vicolo Novo 6,
Graglia, Republika Italija, ki je umrl 3. 4. 2008, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega
odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja
naslednji oklic neznanim upnikom.
Sodišče morebitne upnike obvešča, da lahko pri
Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici pridobijo podatke o
premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v
stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD, in sicer, če prijavijo to zahtevo
v zapuščinskem postopku in vložijo predlog za začetek
stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev
mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine,
bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, ki za zapustnikove dolgove ne odgovarja.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 19. 10. 2018
D 347/2018

Os-3223/18

Po pok. Mariji Silvani Pretner, hčeri Aleksandra, roj.
dne 20. 9. 1941, nazadnje stanujoči Kovačičeva ulica 24,
Koper, ki je umrla dne 2. 6. 2018 in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28/h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 11. 2018
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D 55/2018

Os-3292/18

Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po pokojni Tadeji Končar, roj. 24. 10. 1964, umrla
18. 12. 2017, nazadnje stan. Golišče 11, Kresnice.
Po doslej znanih podatkih je bila zapustnica ob smrti vdova in je zapustila dva otroka, ki pa sta se dedovanju
po svoji materi odpovedala.
S tem oklicem sedaj sodišče poziva neznane dediče po pokojni, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine,
naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave
tega oklica.
Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 19. 11. 2018
I D 3198/2017

Os-3477/18

V zapuščinski zadevi po pokojni Ivanki Glazer, hčeri
Vinka Glaserja, rojeni 7. 4. 1928, umrli 4. 11. 2017, nazadnje stanujoči na naslovu Bičevje 2, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije, je naslovno sodišče odredilo
izdajo oklica.
Zapustnica ni napravila oporoke. Ob smrti je bila
samska in brez potomcev. Bila je edina potomka svojih
staršev – očeta Vinka Glaserja, roj. 16. 7. 1883 in matere Marije Glaser, dekliški priimek Zorko, roj. 11. 8. 1893,
ki sta umrla pred njo.
Ker sodišče ne razpolaga z vsemi potrebnimi podatki, katere osebe 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 14. 12. 2018
II D 457/2015

Os-3150/18

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim
sodiščem v Mariboru po dne 25. 2. 2015 umrlem Josipu
Maričniku, sinu Josipa, roj. 24. 9. 1935, drž. RS, poročenem, nazadnje stan. Gosposvetska cesta 3, Maribor,
pride v poštev kot dedinja po zapustniku tudi zap. vdova
Ana Sabo, neznanega naslova, po podatkih sodišča je
bil njen zadnji znan naslov v Srbiji, 22. oktober 18, Novi
Beograd.
Sodišče zato poziva zap. vdovo Ano Sabo ter vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica, v skladu z
206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 10. 2018
D 395/2016

Os-3092/18

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Čermelj Ivani, z zadnjim prebivališčem
Zavino 9, ki je bila razglašena za mrtvo s sklepom Okrajnega sodišča v Novi Gorici, opr. št. IN 32/2014 z dne
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7. 6. 2016, kot datum smrti pa se šteje 29. 7. 1961 in po
pok. Čermelj Alojzu, z zadnjim prebivališčem Zavino 9,
ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča v Novi Gorici, opr. št. IN 32/2014 z dne 7. 6. 2016,
kot datum smrti pa se šteje 29. 7. 1961.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapust
nikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 7. 2018
D 399/2016

Os-3093/18

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Čermelj Mariji, po podatkih Župnijskega
urada Šmarje rojena meseca junija 1881, z zadnjim prebivališčem Zavino 9, ki je bila razglašena za mrtvo s sklepom Okrajnega sodišča v Novi Gorici, opr. št. IN 32/2014
z dne 7. 6. 2016, kot datum smrti pa se šteje 24. 9. 1917.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 7. 2018
D 400/2016

Os-3313/18

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Čermelj Petru, z zadnjim prebivališčem
Zavino 9, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom
Okrajnega sodišča v Novi Gorici, opr. št. IN 32/2014 z
dne 7. 6. 2016, kot datum smrti pa se šteje 29. 7. 1961.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 11. 2018
D 203/2017

Os-3300/18

Pred tukajšnjem sodiščem je v teku zapuščinski
postopek po pokojni Lidiji Gracej, rojeni Mavrič, dne 5. 7.
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1952, nazadnje stanujoči v Izoli, Alietova ulica 4 in umrli
dne 25. 4. 2017.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih
dedičih (vsi sodišču znani dediči v I. in II. dednem redu
so se dedovanju odpovedali), zato pozivamo morebitne
zapustničine dediče, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo
sklep na podlagi znanih podatkov v skladu z Zakonom
o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 19. 11. 2018
D 83/2017

Os-3314/18

Pri tem sodišču vodimo zapuščinski postopek po
pokojnem Andreju Perdih, sin Jožefa, rojen 6. 9. 1929,
z zadnjim stalnim prebivališčem na naslovu Ulica Petra
Skalarja 8, Tolmin, umrl 12. 1. 2017.
V izvedenem zapuščinskem postopku so se dediči
prvega in drugega dednega reda dedovanju odpovedali.
Dediče tretjega dednega reda je sodišče iskalo z objavo
vabila z oklicem neznanim dedičem. V enoletnem oklicnem roku se sodišču ni javil nihče.
Zapuščina brez dedičev bo na podlagi 9. člena Zakona o dedovanju – ZD prešla na Republiko Slovenijo,
če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine.
Republika Slovenija za zapustnikove dolgove ne odgovarja (142.a člen ZD).
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Morebitne upnike se poziva, da 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 – ZD.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 22. 11. 2018
D 241/2017

Os-3378/18

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Trebnjem, po pokojni Themel Andrei, roj.
7. 10. 1910, umrli 9. 7. 1995 v Klagenfurtu, z zadnjim
bivališčem na naslovu Attila von Wurzbach, St. Theresienheim, Theresienstrasse 4-6, 41466, Neuss, Nemčija,
sodišče poziva neznane dediče I., II. in III. dednega reda
ter vse, ki imajo pravico do zapuščine po pok. Themel
Andrei, 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 30. 11. 2018
D 125/2018

Os-3379/18

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Trebnjem, po pokojni Hrovat Pavlini, roj. 23. 1.
1940, umrli 10. 7. 2018, z zadnjim bivališčem na naslovu
Glavna cesta 47, Mirna, so se dediči I. dednega reda
dedovanju po zapustnici odpovedali, tako da so do dedovanja upravičeni dediči II. in III. dednega reda.
Sodišče zato poziva dediče II. in III. dednega reda
ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, 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 30. 11. 2018
D 24/2018

Os-3380/18

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Trebnjem, opr. št. D 24/2018, po pok. Ajdič
Jožetu, roj. 18. 3. 1953, umrlem 27. 12. 2017, z zadnjim
bivališčem na naslovu Radna vas 2, Trebelno, sodišče
poziva neznane dediče I., II. in III. dednega reda ter vse,
ki imajo pravico do zapuščine po pok. Ajdič Jožetu, da
se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju
(ZD). V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. 1417
Ornuška vas, osebni avto Seat Ibiza, denarna sredstva
na računu pri NLB d.d. in neizplačana pokojnina pri
ZPIZ. V zapuščinski postopek je terjatev prijavil upnik
Starič Franc.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 30. 11. 2018
D 71/2018

Os-3381/18

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Trebnjem, po pokojnem Prosen Stanislavu, roj.
13. 1. 1958, umrlem 8. 3. 2018, z zadnjim bivališčem na
naslovu Veliki Gaber 103, Veliki Gaber, so se dediči I. ded
nega reda dedovanju po zapustniku odpovedali, tako da
so do dedovanja upravičeni dediči II. in III. dednega reda.
Sodišče zato poziva neznane dediče II. in III. ded
nega reda ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine po pok. Prosen Stanislavu, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica, v skladu
z 206. členom Zakona o dedovanju (ZD). V zapuščino
spadajo parcele v k.o. 1823 Dob, do 1/1532 in parceli v
k.o. 1818 Podboršt, do 1/1. V zapuščinski postopek je
prijavila terjatev upnica Zavarovalnica Sava d.d.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 30. 11. 2018
D 118/2017

Os-3382/18

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Trebnjem, po pokojni Banak Dubravki, roj.
11. 2. 1954, umrli 16. 5. 2017, z zadnjim bivališčem na
naslovu Migolska Gora 7, Mirna, se je dedič I. dednega
reda dedovanju po zapustnici odpovedal, tako da so
do dedovanja upravičeni dediči II. in III. dednega reda.
Sodišče zato poziva neznane dediče II. in III. ded
nega reda ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, 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 30. 11. 2018
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D 5/2018

Os-3398/18

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Trebnjem, opr. št. D 5/2018, po pok. Mehle
Ivani, roj. 11. 11. 1926, umrli 12. 12. 2017, z zadnjim
bivališčem na naslovu Medvedjek 10, Veliki Gaber, sodišče poziva neznane dediče I., II. in III. dednega reda
in neznane upnike po pok. Mehle Ivani, da se priglasijo
sodišču v roku enega leta od objave tega oklica kot dediči oziroma upniki, v skladu z 206. členom Zakona o
dedovanju (ZD). V zapuščino spadajo denarna sredstva
pri NLB d.d. in neizplačana pokojnina za 12 dni meseca
decembra 2017, kot dolg oziroma terjatev je v smrtovnici
navedena oskrbnina za Medgeneracijski center Bistrica,
Cesta talcev 10, Domžale.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če ne bo dedičev oziroma če noben upnik
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v
stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko v 6 mesecih od dneva objave oklica
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v
stečajno maso.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 30. 11. 2018
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Os-3399/18

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Trebnjem, opr. št. D 113/2018, po pok. Matoh
Ivanu, roj. 25. 12. 1950, umrlem 3. 5. 2018, z zadnjim
bivališčem na naslovu Dolenja Nemška vas 45, Trebnje,
sodišče poziva neznane dediče I., II. in III. dednega reda
in neznane upnike po pok. Matoh Ivanu, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica kot
dediči oziroma upniki, v skladu z 206. členom Zakona
o dedovanju (ZD). V zapuščino spadajo neizplačana
pokojnina pri ZPIZ, denarna sredstva na računu pri
Sberbank in 3 puške. V zapuščinski postopek so terjatev
prijavili upniki RTV Slovenija, SKB Leasing, Republika
Slovenija, H&H Aurum d.o.o. in Stanislava Žura.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če ne bo dedičev oziroma če noben upnik
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v
stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko v 6 mesecih od dneva objave oklica
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v
stečajno maso.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 30. 11. 2018
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Preklici
Drugo preklicujejo
Cvahte Ludvik, Mariborska 4, Slovenska Bistrica,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500027979010,
izdal Cetis Celje d.d. gnc-340019
LIMOPLAST d.o.o., Seidlova cesta 18, Novo mesto,
dovolilnico, št. 0799, država BIH, oznaka države 070-11.
gne-340017
Ujčič Jožica, Gubčeva 7, Ilirska Bistrica, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500047483000, izdal Cetis
Celje d.d. gnd-340018
Vidovič Ivica, Mala vas 18b, Gorišnica, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500021551001, izdal Cetis
Celje d.d. gnb-340020
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