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Javni razpisi
Št. 8022-4/2018-16

Ob-1035/19
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), št. 54 z dne 10. 8. 2018 (Ob-2656/18) in
št. 74 z dne 23. 11. 2018 (Ob-3304/18), ki se glasi:
I. V poglavju 3.3 javnega razpisa »Roki za oddajo
vlog«, se dodata dva nova roka, in sicer: 15. 2. 2019 in
8. 4. 2019.
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Ob-1015/19
Sprememba
Republika Slovenija, Občina Veržej, Občina Kobilje ter
Občina Radenci na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP), Uredbe o javno-zasebnem partnerstvu pri
izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za celovito
energetsko prenovo objektov OŠ Veržej, Vzgojnega doma
Veržej, OŠ Kobilje in Športne dvorane Radenci (Uradni list
RS, št. 59/18) in Odloka o javno-zasebnem partnerstvu pri
izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za celovito
energetsko prenovo objektov OŠ Veržej, Vzgojnega Doma
Veržej, OŠ Kobilje ter Športne dvorane Radenci (Občina
Veržej: Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/2018 in
Uradni list RS, št. 67/18; Občina Kobilje: Uradno glasilo slovenskih občin, št. 51/2018; Občina Radenci: Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 52/2018) (skupaj v nadaljevanju: koncesijski akt) objavlja spremembo objave javnega razpisa
za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega
pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov
OŠ Veržej, Vzgojnega doma Veržej, OŠ Kobilje in Športne
dvorane Radenci (Uradni list RS, št. 72/18).
Objava se spremeni v sledečih delih:
3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok
za predložitev prijav
Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za
njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.
Končni rok za prejem prijav je 17. 1. 2019 do
10. ure.
Prijave morajo do zgoraj navedenega roka prispeti
na naslov Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8,
9241 Veržej. Prijave morajo ne glede na način dostave
(osebno ali po pošti) do vložišča koncedenta prispeti do

zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).
Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej,
dne 17. 1. 2019 ob 11. uri.
Skladno z navedenim se korigira tudi razpisna dokumentacija, v kateri so skladno s podanimi odgovori
spremenjeni tudi posamezni pogoji.
Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje
2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega
cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo
v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja
z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni
infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje
učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
Občina Veržej
Št. 4102-6/2018/11

Ob-1034/19
Popravek

V razpisni dokumentaciji Javnega razpisa za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2019, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 84/18, dne 28. 12. 2018 (v nadaljevanju: javni razpis),
se točka III. javnega razpisa – »Pogoji za prijavo«, popravi tako, da se na koncu pete alineje pika nadomesti
z vejico in doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– prijavljeni projekt se bo izvajal na območju Republike Slovenije.«.
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
Št. 430-392/2018/3

Ob-1063/19
Javni razpis

za sofinanciranje projektov promocije
in ozaveščanja na področju urejanja prostora
in graditve v letu 2019
1. Sofinancer: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, kot neposredni uporabnik proračunskih sredstev poziva potencialne vlagatelje,
da v predpisanem roku oddajo vlogo za dodelitev sredstev za sofinanciranje projektov promocije na področju
urejanja prostora in graditve v letu 2019.
2. Pravna podlaga: sofinanciranje bo izvedeno na
podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
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– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18); Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS,
št. 71/17), Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17
in 13/18 – ZJF-H) in 12. poglavja Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).
3. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov
promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora
in graditve objektov, oziroma sofinanciranje splošnih in
strokovnih izobraževalno-ozaveščevalnih projektov promocije na področjih prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja in oblikovanja, načrtovanja, urejanja
in razvoja mest in naselij ter arhitekture in graditve.
Razpis je vsebinsko razdeljen na dva sklopa:
Sklop A:
Sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja
na področju trajnostnega prostorskega razvoja, prostorskega načrtovanja in urejanja prostora, graditve, zemljiške in stanovanjske politike.
Razpis v okviru sklopa A je namenjen sofinanciranju
naslednjih aktivnosti: priprava in izvedba dogodkov kot
so razstave, simpoziji, konference, okrogle mize, posveti,
delavnice, izobraževanja in druge inovativne aktivnosti.
Prednost imajo projekti, katerih aktivnosti so vsebinsko
enovite oziroma tvorijo vsebinsko zaokroženo celoto.
Sklop B:
Sofinanciranje projektov vzgoje, izobraževanja in
ozaveščanja mladih o pomenu prostora in trajnostnega
prostorskega razvoja, o vlogi urejanja prostora in arhitekture, namenjene otrokom in mladostnikom v Mesecu
prostora 2019 (7.–31. oktober 2019).
Razpis v okviru sklopa B je namenjen organizaciji
izvedbe izobraževalnih in ozaveščevalnih aktivnosti za
otroke in mlade v Mesecu prostora 2019. Zahtevane aktivnosti razpisa so izobraževanje, učenje in ozaveščanje
otrok in mladih o pomenu prostora kot skupni vrednoti
in omejeni naravni dobrini, spodbujanje k trajnostnem
ravnanju s prostorom, vzgoji za kritično spremljanje dogajanja v prostoru in odzivanje nanj, spodbujanje k razmišljanju o prostoru in o tem, kako pri njegovem urejanju
dejavno sodelovati, o vsebinah na področju prostorskega,
urbanističnega in krajinskega načrtovanja in oblikovanja
ter arhitekture in graditve s pristopi, ki ustrezajo starosti
populacije, katerim so aktivnosti namenjene.
Za oba sklopa velja naslednje:
– Razpis ni namenjen projektom promocije prostorsko-izvedbenih aktov in strokovnih podlag, pripravi in
izvedbi javnih natečajev, promociji potencialnih, načrtovanih investicij v prostoru, promociji gradbenotehničnih,
projektantskih in načrtovalskih storitev ter promociji samih
institucij, njenih projektov in aktivnosti njenih članov, trženju izdelkov in storitev.
– Investicije, založništvo in znanstvene raziskave
niso predmet tega razpisa.
– Razpis ni namenjen dogodkom in aktivnostim, ki
so plačljive, oziroma za katere so predvidene kotizacije
udeležbe. Vse aktivnosti, ki so sofinancirane v okviru tega
razpisa, morajo biti za končnega uporabnika brezplačne.
– Projekti, ki so že v celoti financirani iz proračunskih
sredstev in drugih javnih virov, niso predmet tega razpisa.
4. Cilj in namen razpisa
Cilj razpisa je okrepitev zavedanja o pomenu trajnostnega prostora, krepitev prepoznavnosti področja urejanja prostora in graditve, kakovostne arhitekture, urbanizma, krajine, ter kakovostne, inovativne in trajnostne
gradnje.
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Cilj razpisa je tudi zaokrožiti dogodke in aktivnosti
v Mesecu prostora 2019, v katerem povezujemo dogodke,
ki se pričnejo s praznovanjem Svetovnega dne Habitata –
World Habitat Day (7. 10. 2019) in zaključijo ob Svetovnem
dnevu mest – World Cities Day (31. 10. 2019).
Temeljni nameni razpisa so:
– prispevati k uveljavljanju namenov, ciljev in načel
urejanja prostora, izhajajoč iz Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-2), Gradbenega zakona (GZ) in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) (Uradni list RS,
št. 61/17);
– ozaveščanje in izobraževanje širše javnosti, zlasti
otrok in mladih, o pomenu prostora kot skupni vrednoti;
– doseganje odgovornega in racionalnega vedenja
v prostoru in krepitvi zavedanja posameznika, da lahko
s svojim ravnanjem prispeva k boljšim prostorskim ureditvam, večji kakovosti prostora, grajenega okolja in bivanja
ter boljši prostorski kulturi;
– informiranje in izobraževanje strokovne javnosti
in izmenjavo znanja, dobrih praks, kakovostnih in inovativnih rešitev in pristopov s področja urejanja prostora,
prostorskega načrtovanja, urejanja naselij razvoja mest,
arhitekture in graditve, s tem pa krepitev pomena, vloge
in odgovornosti stroke pri doseganju boljših prostorskih
ureditev, kakovosti in prepoznavnosti prostora, arhitekture, urbanizma, kakovosti bivalnega okolja;
– spodbujanje promocije prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja ter oblikovanja in arhitekture ter graditve.
Ciljne skupine, katerim so projekti namenjeni:
Sklop A:
– širša javnost;
– otroci in mladi;
– strokovna javnost.
Sklop B:
– otroci in mladi (izključno otroci osnovnih in srednjih
šol).
5. Osnovni pogoji za kandidiranje in merila za izbiro
prejemnikov sredstev
5.1. Prejemniki sredstev
Na javni razpis za sklop A se lahko prijavijo društva,
zavodi, ustanove, zbornice, ki delujejo na območju Republike Slovenije, ki so ustanovljeni in delujejo na področjih
iz 3. in 4. točke tega razpisa.
Na javni razpis za sklop B se lahko prijavijo društva
in zavodi, ki delujejo na območju Republike Slovenije, ki
so ustanovljeni in delujejo na področjih iz 3. in 4. točke
tega razpisa.
Prijavitelj lahko vloži vlogo na javni razpis le za en
sklop, in sicer bodisi za sklop A ali za sklop B, pri čemer
lahko v okviru posameznega sklopa vloži vlogo zgolj za
en projekt. V primeru, da en prijavitelj predloži več vlog,
se vse vloge zavržejo.
Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih
oseb, bodo zavržene in ne bodo obravnavane.
5.2. Namenska poraba na javnem razpisu pridobljenih sredstev
Pridobljena sredstva lahko prejemniki sredstev porabijo za financiranje projektov, opredeljenih v točki 3 in 4
tega razpisa in v skladu s predvideno finančno konstrukcijo, ki je del obrazca za prijavo na razpis. Delež sredstev,
namenjen sofinanciranju projekta, je določen v točki 8
tega razpisa.
V zvezi s sofinanciranjem projektov za sklop A in
sklop B so upravičeni naslednji stroški:
– neposredni materialni stroški, vezani na izvedbo
projekta;
– stroški promocije in oglaševanja v medijih;
– stroški dela oseb za zasnovo in izvedbo projekta
(stroški dela na projektu).
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Podrobna razčlenitev upravičenih stroškov, seznam
stroškov, ki niso predmet sofinanciranja in pogoji za predložitev dokazil o nastalih stroških, so navedeni v razpisni
dokumentaciji za Sklop A v poglavju II.4. in za Sklop B v
poglavju III.4. razpisne dokumentacije.
Projekt ne sme biti sofinanciran iz drugih virov državnega, občinskega in EU proračuna.
5.3. Rok za porabo sredstev
Sklop A:
Pogoj za pridobitev finančnih sredstev za sklop A je,
da mora biti projekt izveden v času od dneva sklenitve
pogodbe o sofinanciranju in mora biti realiziran do 31. oktobra 2019.
Sklop B:
Pogoj za pridobitev finančnih sredstev za sklop B je,
da mora biti projekt izveden v času Meseca prostora 2019
(od 7. do 31. 10. 2019). Projekt mora biti realiziran do
31. oktobra 2019.
5.4. Izločitveni pogoj
Vloga, ki ni v skladu s 3., 4., 5. in 7. točko iz objave
javnega razpisa, se izloči in se ne ocenjuje po merilih za
ocenjevanje in vrednotenje vlog.
5.5. Merila za izbiro prejemnikov sredstev
Sklop A:
Merila za izbor sofinanciranje projektov so:
(1) Kakovost načrta projekta; (2) Doseganje ciljnih
javnosti projekta; (3) Kakovost načrta promocije projekta;
(4) Terminski načrt projekta; (5) Finančni načrt in stroškovna učinkovitost projekta.
Vrednotenje formalno popolnih vlog in določitev višine
sredstev sofinanciranja bo opravljeno na podlagi meril za
ocenjevanje vlog za sklop A. Podrobnejša razčlenitev meril
za izbor sofinanciranja projektov je v razpisni dokumentaciji
v poglavju II.3.
Sklop B:
Merila za izbor sofinanciranje projektov so:
(1) Kakovost načrta projekta; (2) Doseganje ciljnih
javnosti projekta; (3) Kakovost načrta promocije projekta;
(4) Finančni načrt in stroškovna učinkovitost projekta.
Vrednotenje formalno popolnih vlog in določitev višine
sredstev sofinanciranja bo opravljeno na podlagi meril za
ocenjevanje vlog za sklop B. Podrobnejša razčlenitev meril
za izbor sofinanciranja projektov je v razpisni dokumentaciji
v poglavju III.3.
Komisija bo obravnavala in ocenila samo popolne vloge in jih točkovala v skladu z merili, navedenimi v razpisu.
5.6 Zahtevane reference
Sklop A:
Reference vlagatelja za sklop A:
Vlagatelj navede najmanj 5 sorodnih, že izvedenih
referenčnih projektov s področij iz točke 3 in 4 tega razpisa, in sicer iz obdobja zadnjih treh letih pred objavo tega
razpisa. Vlagatelj v obrazcu vloge (Priloga 1A razpisne
dokumentacije) navede reference in kontaktno osebo, kjer
lahko naročnik preveri resničnost navedenih podatkov in
zahteva predložitev dokazov.
Sklop B:
Reference vlagatelja za sklop B:
Vlagatelj navede najmanj 5 izvedenih referenčnih projektov s področja izobraževanja in ozaveščanja mladih
in otrok s področij iz točke 3 in 4 tega razpisa, in sicer iz
obdobja zadnjih treh letih pred objavo tega razpisa. Vlagatelj v obrazcu vloge (Priloga 1B razpisne dokumentacije)
navede reference in kontaktno osebo, kjer lahko naročnik
preveri resničnost navedenih podatkov in zahteva predložitev dokazov.
6. Predvidena sredstva razpisa
Predvidena sredstva za vse razpisane vsebine: 45.000,00 EUR, za Sklop A 30.000,00 EUR in za
Sklop B 15.000,00 EUR.
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Naročnik si pridržuje pravico za prenos sredstev iz
posameznega sklopa v drugi sklop.
7. Roki
7.1. Rok za prejem vloge
Rok za prejem vloge na javni razpis je do 1. 2. 2019 do
12. ure. Vloga se šteje za pravočasno, če prispe v Glavno
pisarno Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48,
1000 Ljubljana, ne glede na način prenosa, do te ure.
7.2. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo potekalo dne 4. 2. 2019 ob 12. uri
na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za
prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 21, 1. nadstropje.
Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve
oziroma dospetja.
Odpiranje vlog ne bo javno.
7.3. Rok za obvestilo o izbiri
Sofinancer bo vlagateljem vlog posredoval sklep o izboru oziroma obvestilo o neizboru najkasneje v 60 dneh
od odpiranja vlog.
7.4. Rok za oddajo končnega poročila in zahtevka za
izplačilo sredstev
Rok za oddajo končnega poročila in zahtevka za
izplačilo sredstev (e-račun) za oba sklopa: en mesec po
izvedbi projekta, vendar ne kasneje od 15. 11. 2019.
8. Dodelitev sredstev (način določanja deleža sredstev, ki ga prejme posamezni prejemnik)
Izpolnjevanje pogojev in vrednotenje vlog bo ugotavljala komisija, ki vodi postopek javnega razpisa. Komisijo imenuje minister za okolje in prostor.
Prijave, ki ne bodo dosegle praga 65 točk (oziroma
65 % možnega števila točk) ter vsaj 20 točk pri merilu za
ocenjevanje »Kakovost načrta projekta« in vsaj 15 točk pri
merilu za ocenjevanje in vrednotenje »Finančni načrt in
stroškovna učinkovitost projekta«, ne morejo biti predmet
sofinanciranja.
Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100 %
upravičenih stroškov projekta, pri čemer dodeljen znesek
za sofinanciranje posameznega projekta ne sme presegati
5.000,00 EUR.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek po tem javnem razpisu.
Strokovna komisija bo na podlagi rezultatov ocenjevanja oblikovala Predlog liste projektov za sofinanciranje.
Prejete vloge bodo razvrščene glede na število prejetih
točk, pri čemer bodo do sofinanciranja upravičeni projekti
v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.
V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število
točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na Predlog liste projektov
za sofinanciranje presežena skupna razpoložljiva sredstva,
se kot najugodnejšega izbere projekt, ki je dosegel višje
število točk iz merila »Kakovost načrta projekta«, nato iz
merila »Finančni načrt in stroškovna učinkovitost projekta«
in nazadnje čas prispetja vloge v vložišče Ministrstva za
okolje in prostor.
V primeru, da za sofinanciranje vloge, ki pride kot
zadnja v poštev za sofinanciranje, ne bo dovolj sredstev za
financiranje v celotnem zaprošenem znesku, si ministrstvo
pridržuje pravico, da vlogo financira v nižjem znesku. V kolikor ta prijavitelj ne sprejme predloga za delno financiranje
oziroma ne zagotovi manjkajočega zneska sofinanciranja
iz drugih virov, se financiranje v nižjem znesku ponudi prijavitelju vloge z naslednjim najvišjim številom točk. Postopek
se ponavlja, dokler eden od uvrščenih prijaviteljev ne sprejme vloge oziroma se ustavi, v kolikor noben od uvrščenih
prijaviteljev ne sprejme predloga.
9. Sklep o dodelitvi sredstev, pravno varstvo in podpis
pogodbe
O dodelitvi sredstev odloči predstojnik neposrednega uporabnika s sklepom, praviloma v roku 60 dni od
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dneva odpiranja vlog. Vlagatelj vloge lahko v roku 8 dni
od prejema sklepa o izboru oziroma obvestila o neizboru
na ministrstvo vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge za vložitev pritožbe, med katerimi ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
O pritožbi odloča ministrstvo s sklepom v roku 15 dni od
prejema pritožbe.
Vlagatelj, ki mu bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje, mora pristopiti k podpisu pogodbe najkasneje
v osmih dneh po prejemu poziva k podpisu pogodbe.
Pogodba bo začela veljati v skladu s pogodbenimi določili.
V primeru, da prejemnik sredstev v osmih dneh ne podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za
pridobitev denarnih sredstev.
10. Informacije
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja javnega
razpisa na voljo na spletnem naslovu www.mop.gov.si
v rubriki Javne objave (http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/).
Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelji dobijo na pisna vprašanja, posredovana na e-naslov: prostor.mop@gov.si.
Sofinancer bo vse ključne informacije objavil na svoji
spletni strani, pri objavi razpisa.
Sofinancer bo vse spremembe, dopolnitve in pojasnila
objavil na svoji spletni strani.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 430-806/2018/19(15131-20)

Ob-1018/19

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor projekta
oziroma izid javnega razpisa, št. 430-806/2018, za izvedbo
projekta »Prostovoljno vračanje tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijski programi v državi vrnitve tujcev«,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 56/18, pod objavo
Ob-2666/18, z dne 17. 8. 2018, in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa
je izvedba projekta »Prostovoljno vračanje tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijski programi v državi vrnitve
tujcev« za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 oziroma do porabe sredstev, namenjenih za izvajanje projekta,
v kolikor bodo ta sredstva porabljena pred navedenim
obdobjem izvajanja projekta.
3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vrednost
izbranega projekta: za izvedbo projekta po predmetnem
javnem razpisu je izbrana vloga prijavitelja Mednarodna organizacija za migracije, IOM-MOM v vrednosti
149.960,50 EUR.
4. Vir sredstev, iz katerih se projekt financira: sredstva
za izvedbo predmetnega projekta so zagotovljena iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje in sredstev
proračuna RS – slovenske udeležbe.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-1007/19
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti z 11. januarjem
2019 odpira tri javne razpise:
– javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu

2019 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti (oznaka razpisa PR 2019);
– javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2019 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
(oznaka razpisa Etn 2019);
– javni dvoletni razpis za izbor kulturnih projektov
vrhunskih skupin na področju zborovske in folklorne
ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letih 2019 in
2020 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (oznaka razpisa VPR-2019/2020).
Zbiranje vlog bo potekalo do 11. februarja 2019. Besedila razpisov in prijavni obrazci bodo objavljeni z dnem
odprtja razpisa na spletni strani JSKD (www.jskd.si) oziroma v aplikaciji za razpise JSKD (https://razpisi.jskd.si).
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-1022/19
Izvršni odbor Slovenskega konservatorskega društva
na podlagi 20. člena Statuta Slovenskega konservatorskega društva in Pravilnika o Steletovi nagradi in Steletovih
priznanjih objavlja
razpis
za Stelètovo nagrado in Stelètova priznanja
za leto 2018
Kandidate za nagrado in priznanja lahko predlagajo
strokovne organizacije, ki opravljajo naloge varstva kulturne dediščine, ter člani Slovenskega konservatorskega
društva.
Stelètovo nagrado lahko prejmejo člani društva za
vrhunske dosežke, ki so pomemben prispevek k ohranitvi in predstavitvi kulturne dediščine v Republiki Sloveniji.
Stelètovo nagrado lahko prejmejo člani društva tudi za
izredno pomembno življenjsko delo.
Stelètovo priznanje lahko prejmejo člani društva za
pomembne dosežke, ki so sad izvirnih strokovnih, tehnoloških ter drugih prizadevanj in iskanj pri ohranitvi in predstavitvi kulturne dediščine v Republiki Sloveniji.
Stelètovo priznanje lahko prejmejo tudi imetniki kulturnih spomenikov in območij kulturne krajine za izjemna
prizadevanja pri vzdrževanju, obnovi in revitalizaciji kulturnih spomenikov in območij kulturne krajine, za sodelovanje
pri njihovi celoviti prezentaciji ali drugi za posebne zasluge
pri ohranjanju kulturne dediščine na območju Republike
Slovenije.
Stelètovo priznanje lahko prejmejo tudi ustrezno izvedeni projekti obnove, prenove ali revitalizacije kulturne dediščine, ki so sad izvirnih strokovnih, tehnoloških ter drugih
interdisciplinarnih prizadevanj sodelujočih strokovnjakov.
Predlogi za Stelètovo nagrado in Stelètova priznanja
morajo biti pisni in utemeljeni predvsem s sledečimi kriteriji:
zaključenost projekta, objava v strokovni publikaciji, prispevek k razvoju stroke, prispevek k revitalizaciji in korektnost
strokovnih odločitev.
Predloge sprejemamo 30 dni po objavi, pošljite pa jih
na naslov: Izvršni odbor Slovenskega konservatorskega
društva, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici, z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – Stelètova
nagrada in priznanja«. V ovojnico priložite predlog tudi
v digitalni obliki (besedilo v word dokumentu in izbrane
fotografije v visoki ločljivosti).
Izvršni odbor Slovenskega
konservatorskega društva
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Razpisi delovnih mest
Ob-1005/19
Svet zavoda Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Ob
dolenjski železnici 48, 1000 Ljubljana, na podlagi 53.a in
58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 –
UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15,
46/16 in 49/16 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 –
ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16 in 25/17 – ZVaj),
razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat-ka mora za imenovanje za ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje
v skladu s 53., 58., 92., 94., 100. in 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji),
in sicer:
1. da ima izobrazbo druge stopnje, pridobljeno
z univerzitetnim študijskim programom ali z magistrskim
študijskim programom druge stopnje,
2. da izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v osnovni šoli,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje
in izobraževanja,
4. ima pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj
pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo
pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,
7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju,
8. ni bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev,
9. ni bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. ni bil-a zoper njega/njo uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo sodišča),
11. da predloži svoj program vodenja šole.
Kandidat-ka mora imeti pedagoško-andragoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za
uspešno vodenje šole.
Izbrani-a kandidat-ka bo imenovan-a za 5 let.
Predviden pričetek dela je s 1. 6. 2019. Pogodba
o zaposlitvi se lahko v primeru izbire zunanjega kandidata-ke sklene za določen čas mandata.
Kandidati lahko v roku 8 dni od objave tega razpisa
na naslov: Svet zavoda, Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48, 1000 Ljubljana, z oznako:
»Prijava na razpis za ravnatelja« pošljete: pisno prijavo
z navedbo kratkega življenjepisa, programom vodenja in
s priloženimi overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev ter z originalnim potrdilom ministrstva, pristojnega za pravosodje, o nekaznovanosti in
pristojnega sodišča o ne pričetem kazenskem postopku
v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ob oddaji vloge ne
smeta biti starejši od 30 dni. Kandidati posredujte tudi
e-naslov za obveščanje.

Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovna šola Oskarja Kovačiča
Ob-1006/19
Na podlagi sklepa Sveta zavoda Strokovnega
izobraževalnega centra Ljubljana, Ptujska ulica 6, 1000
Ljubljana, z dne 27. 9. 2018, Svet zavoda razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/direktorja
Strokovnega izobraževalnega centra Ljubljana
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/direktorja 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).
Kandidati morajo imeti pedagoške – andragoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za
uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 24. 6. 2019.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/direktorja se
opravlja za polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita,
vendar si ga mora pridobiti v enem letu po začetku mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu),
– potrdilo o nekaznovanosti,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem
postopku,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih
izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Strokovnega izobraževalnega centra Ljubljana,
Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na
razpis za ravnatelja/direktorja – Ne odpiraj«.
Potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti ne
sme biti starejše od enega meseca.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidati bodo prejel pisno obvestilo o imenovanju
v zakonitem roku.
V tekstu objavljen izraz ravnatelj/direktor v moški
spolni slovnični obliki je uporabljen kot nevtralni za moške in ženske.
Svet zavoda SIC Ljubljana
Ob-1008/19
Svet Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani je na seji dne 26. 9. 2018 sprejel sklep o razpisu
delovnega mesta
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ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje
v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.
in 25/17 – ZVaj).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predviden začetek dela bo 23. 5. 2019.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Mandat ravnatelja traja 5 let.
Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisno vlogo z overjenimi fotokopijami dokazil:
– potrdilo o izobrazbi, nazivu;
– potrdilo o strokovnem izpitu;
– potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu – kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, a si
ga mora pridobiti v roku enega leta;
– opis dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju;
– potrdilo iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo
za pravosodje in ob oddaji vloge naj ne bo starejše od
trideset dni);
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku (izda ga sodišče in ob oddaji vloge naj ne bo
starejše od trideset dni);
– program vodenja zavoda
je potrebno poslati s priporočeno pošiljko v roku 8 dni
od objave razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Srednja
šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani, Preglov trg 9,
1000 Ljubljana, z oznako: »Prijava za razpis ravnatelja«
– Ne odpiraj!
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet Srednje šole za gostinstvo
in turizem v Ljubljani
Ob-1017/19
Svet zavoda Osnovne šole Koroški jeklarji Ravne
na Koroškem na podlagi sklepa 6. redne seje Sveta zavoda Osnovne šole Koroški jeklarji Ravne na Koroškem
z dne 11. 12. 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,
46/16, 46/16 – popr. in 25/17 – Zvaj), v nadaljevanju
besedila: ZOFVI.
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Predvideni začetek dela je 1. 6. 2019.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem

strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (to
je lahko pridobljeno najkasneje v roku enega leta po začetku mandata) in delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo sodišča,
da kandidat ni v kazenskem postopku (ki ne sme biti
starejše od 30 dni) pošljite v 15 dneh po objavi razpisa
na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Koroški jeklarji,
Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za razpisano mandatno obdobje in kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Koroški jeklarji
Ravne na Koroškem
Ob-1023/19
Svet zavoda Dom starejših občanov Preddvor na
podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91 s spremembami), 56. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB in 57/12),
34. člena Statuta Doma starejših občanov Preddvor in
v skladu s sprejetim sklepom 14. seje sveta Doma z dne
27. 12. 2018 razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž)
Doma starejših občanov Preddvor,
Potoče 2, 4205 Preddvor
1. Kandidatka/kandidat za direktorico/direktorja
Doma mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolniti še pogoje iz 56., 57. in 69. člena Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, uradno
prečiščeno besedilo):
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba
v skladu s 56. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu, 5 let delovnih izkušenj ali višja strokovna izobrazba
v skladu s 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu ter 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju
socialnega varstva
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu in
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica oziroma mora
le-tega opraviti v roku enega leta od začetka opravljanja
nalog direktorice/direktorja.
2. Direktorica/direktor bo imenovana/imenovan za
obdobje 5 let.
3. Pisne prijave z dokazili:
– življenjepis iz katerega so razvidne dosedanje
izkušnje in izpolnjevanje pogojev,
– dokazila o izobrazbi, o nazivu,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– izpis zavarovanj v RS (izpis iz ZPIZ o delovni
dobi),
– kopija potrdila o opravljenem programu za vodenje oziroma izjavo, po četrtem odstavku 56. člena
Zakona o socialnem varstvu,
– program dela in vizija razvoja zavoda za naslednjih pet let (za čas trajanja mandata),
– druga dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev
izpolnjevati še naslednja pogoja:
– državljanstvo Republike Slovenije in
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Pisne prijave z dokazili morajo kandidatke/kandidati
poslati pisno, s priporočeno pošto, v zaprtih ovojnicah,
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v roku 20 dni po objavi na naslov: Svet Doma starejših
občanov Preddvor, Potoče 2, 4205 Preddvor, z oznako »za razpis direktorice/direktorja« in s pripisom »Ne
odpiraj«.
Nepopolnih vlog in vlog, prispelih po razpisnem
roku, ne bomo upoštevali. Kandidatke/kandidati bodo
o izbiri obveščene/obveščeni v zakonitem roku po končanem postopku izbire.
Svet Doma starejših občanov Preddvor
Ob-1046/19
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
in Zakona 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, 47/15,
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter sklepa 3. seje
Sveta Vrtca Postojna z dne 7. 1. 2019, Svet Vrtca Postojna razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja Vrtca
Postojna izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92. in 107.a členom Zakona 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, 47/15, 46/16,
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 40. členom Zakona
o vrtcih – ZVrt (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10
– ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO
in 55/17) ter 56. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 12/96 in 36/10) in 28. členom Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o vrtcih – ZVrt-D (Uradni list RS,
št. 25/08) ali 143. in 145. členom Zakona 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, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17
– ZVaj) ter poslati:
1. potrdilo o izobrazbi,
2. potrdilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
3. potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu v vzgoji
in izobraževanju,
4. potrdilo o nazivu,
5. potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu oziroma izjavo, da ga bo opravil najkasneje v 1 letu po
začetku mandata,
6. potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo, da zoper
njega ni uveden kazenski postopek (potrdili ne smeta
biti starejši od 30 dni),
7. svoj program vodenja Vrtca Postojna, Cesta na
Kremenco 4, 6230 Postojna, za mandatno obdobje.
Priložiti je treba tudi:
1. kratek življenjepis in
2. potrdilo ali izjava o poznavanju osnovnih programskih orodij za delo z osebnim računalnikom.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let, to je za čas
trajanja mandata, in bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim časom na
delovnem mestu ravnatelja.
Predviden pričetek dela je s 1. 6. 2019.
Kandidati morajo svojo vlogo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev poslati s priporočeno pošto v zaprti
ovojnici na naslov: »Svet Vrtca Postojna, Cesta na Kre-
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menco 4, 6230 Postojna«, z oznako: »Prijava – Razpis
za ravnatelja – Ne odpiraj«, in sicer v roku 12 dni. Rok
za oddajo prijave prične teči naslednji dan po objavi.
Razpis se objavi v Uradnem listu RS. Vloga bo štela za
pravočasno, če bo oddana priporočeno na pošto najkasneje zadnji dan roka, in sicer dne 23. 1. 2019.
Prepozno oddane vloge, vloge, poslane v neustrezno označenih ovojnicah in vloge, ki niso poslane na
zgoraj določen način, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Prav tako se v izbirni postopek ne bodo uvrstile
nepopolne vloge, iz katerih ne bo mogoče razbrati, da
kandidat izpolnjuje razpisne pogoje ali ne bodo vsebovale vseh zahtevanih dokazil.
Prijavljeni kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet Vrtca Postojna
Ob-1050/19
Svet zavoda Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur,
Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur, 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.) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in
posebne 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, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo 15. 7. 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 dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev pošljite v zaprti ovojnici s priporočeno pošto
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda
Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur, Ulica skladateljev
Ipavcev 2, 3230 Šentjur, z oznako »Prijava na razpis za
ravnatelja/-ico«.
Kandidat/-ka mora k prijavi obvezno priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek
življenjepis.
Kandidat/-ka bo pisno obvestilo o imenovanju
prejel/-a v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur
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Ob-1060/19

Svet zavoda Dijaškega doma Drava Maribor na
podlagi sklepa z dne 5. 10. 2018 razpisuje delovno
mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja-ice 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).
Kandidati-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela bo 17. 5. 2019.
Izbrani-a kandidat-ka bo imenovan-a za dobo 5 let.
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-ka ni
v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Dijaški dom Drava Maribor, Smetanova
ulica 67, 2000 Maribor, z oznako »Prijava na razpis za
ravnatelja-ico« – Ne odpiraj.
Kandidat-ka mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli v zakonitem roku.
Svet Dijaškega doma Drava Maribor
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Druge objave
Št. 013-36/2018/4

Ob-1049/19

Na podlagi 10. člena 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) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja
javni poziv
za predlaganje članov Sveta za znanost
in tehnologijo Republike Slovenije, ki jih v svet
imenuje Vlada Republike Slovenije
1. Zakon 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 prvem do petem odstavku 10. člena določa,
da ima Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) 14 članov, ki so imenovani, in
člane po položaju.
Šest članov Sveta imenuje Vlada Republike Slovenije izmed raziskovalcev tako, da so zastopane vse znanstvene vede, šest članov izmed nosilcev tehnološkega
razvoja in predstavnikov gospodarskih družb, enega člana kot predstavnika javnosti ter enega člana kot predstavnika reprezentativnih sindikatov s področja raziskovalne
in razvojne dejavnosti. Člani Sveta po položaju so predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, rektorji univerz, ministri, pristojni za znanost, tehnologijo in
finance ter predsednik Gospodarske zbornice Slovenije.
Predloge za članstvo v Svetu podajo raziskovalne
organizacije, univerze in samostojni visokošolski zavodi, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, gospodarska in strokovna združenja ter druge nevladne
organizacije.
Vlada Republike Slovenije imenuje predsednika
Sveta.
Predsednik in člani Sveta so imenovani za štiri leta.
2. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je
dne 25. 5. 2018 v Uradnem listu RS, št. 22/06 objavilo
prvi javni poziv za predlaganje članov Sveta za znanost
in tehnologijo Republike Slovenije.
3. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
ponovno poziva raziskovalne organizacije, univerze in
samostojne visokošolske zavode, Slovensko akademijo
znanosti in umetnosti, gospodarska in strokovna združenja ter druge nevladne organizacije, da posredujejo predloge kandidatov, ki se jih bo imenovalo v Svet. Pri
tem se poziva zlasti k posredovanju predlogov kandidatov za šest članov Sveta, ki se imenujejo izmed raziskovalcev, in sicer zaradi maloštevilnosti tovrstnih predlogov kandidatov, prejetih na javni poziv, objavljen v Uradnem listu RS, št. 22/06 z dne 25. 5. 2018.
4. Upravičeni predlagatelji so:
a) raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije;
b) univerze in samostojni visokošolski zavodi, ki so
vpisani v razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport;
c) Slovenska akademija znanosti in umetnosti;
d) gospodarska in strokovna združenja;
e) druge nevladne organizacije;
f) reprezentativni sindikati s področja raziskovalne
in razvojne dejavnosti.

Upravičenost predlagatelja dokazuje pisna izjava
pooblaščene osebe organizacije iz d), e) in f) točke
prejšnjega odstavka o izpolnjevanju navedenih pogojev.
Iz predloga mora biti razvidno, ali je kandidat predlagan kot predstavnik organizacij, navedenih v 4. točki
tega poziva.
5. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba
organizacije.
Za posameznega predlaganega kandidata
mora predlagatelj predložiti naslednje podatke: ime in
priimek; dan, mesec, leto in kraj rojstva; stopnjo izobrazbe; poklic, za katerega je usposobljen; naziv organizacije, kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja; stalno prebivališče; kratek življenjepis; izjavo predlaganega kandidata,
da pristaja na kandidaturo; kratko utemeljitev predloga.
6. Na podlagi posredovanih predlogov bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport oblikovalo predlog kandidatov in ga posredovalo v odločitev
Vladi Republike Slovenije.
Predlogi za članstvo v Svetu, ki jih je Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport prejelo na podlagi javnega poziva, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 22/06
z dne 25. 5. 2018, bodo obravnavani skupaj s predlogi,
prejetimi na podlagi tega javnega poziva.
7. V skladu z Zakonom o enakih možnostih žensk
in moških (Uradni list RS, št. 59/02, 61/07 – ZUNEO-A in
33/16 – ZVarD) in Uredbe o kriterijih za upoštevanje načela uravnotežene zastopanosti spolov (Uradni list RS,
št. 103/04) želi Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport upoštevati uravnoteženo zastopanost spolov
v Svetu za znanost in tehnologijo, zato s tem javnim pozivom še posebej vabi k predlaganju kandidatk.
8. Predlog s podatki, navedenimi pod točko 4. in
točko 5., posredujte na naslov: Republika Slovenija,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Sektor
za znanost (kandidati za Svet za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije), Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
9. Predloge za članstvo v Svetu je treba poslati
v 7 dneh od dneva objave javnega poziva v Uradnem
listu RS.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ob-1030/19
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
DARS d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin na podlagi sklepa o prodaji z dne 18. 9. 2018 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS
d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje.
II. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je počitniški apartma v dvojčku
s štirimi apartmaji, ki se nahaja v turističnem naselju
Barbariga, k.o. Vodnjan na Hrvaškem. Leto izgradnje
je 1987. Apartma je etažiran in vpisan v zemljiško knjigo. Nepremičnina se nahaja v severnem delu naselja,
cca 500 m od obale. Energetska izkaznica je izdelana.
1. Apartma št. 106103, parc. št. 7784/4, k.o. 324370
– Vodnjan, neto uporabne površine 27,90 m2, s pripadajočo verando v izmeri 7,22 m2.
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Izhodiščna vrednost prodaje znaša 45.000,00 EUR.
Apartma se nahaja v I. nadstropju.
V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepremičnin
ni vključen davek na promet nepremičnin po zakonsko
določeni stopnji. Davek in stroški prenosa lastništva
bremenijo kupca.
III. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna
kupnino v roku 15 dni od prejema obvestila prodajalca,
da je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine
v roku 15 dni je bistvena sestavina pogodbe. V primeru,
ko je kupec proračunski uporabnik, veljajo plačilni roki,
kot jih določa 32. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni
list RS, št. 80/16, 33/17, 59/17 in 71/17 – ZIPRS1819).
IV. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je
pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
V. Pogoji sodelovanja:
a.) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne
osebe.
b.) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka,
ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini
10 % od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na transakcijski račun prodajalca št.: SI56 05100–8000069735,
odprt pri Abanki d.d., z obvezno navedbo namena nakazila: varščina, sklic na številko 231-030.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega
ponudnika.
c.) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke
o zastopnikih podjetja,
– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– Višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne cene,
– Davčno številko, matično številko (za pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in
telefonsko številko.
– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo
osebne izkaznice ali potnega lista ter potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu
druge države članice Evropske unije, ostali pa še dokazila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko lastninsko
pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobijo tuji državljani, kot jih določa zakon ali mednarodna
pogodba.
2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od treh mesecev.
3. V kolikor v postopku fizična ali pravna oseba
sodeluje po pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno
pooblastilo, overjeno pri notarju.
4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo celotne številke računa za primer vračila
varščine.
5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina
razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.
VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela
najkasneje do 11. 2. 2019 do 12. ure na naslov: Družba
za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izpostava v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod oznako
»Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov
pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec
ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo
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v roku 30 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe
pisno obveščeni.
VII. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena
cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne
prodajne cene.
VIII. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«;
– Nepremičnine so pod posamezno zaporedno številko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če
je podana za posamezen sklop v celoti;
– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena, v kolikor morebitni zakoniti predkupni upravičenec ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod
enakimi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji;
– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponudnikom, je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli
ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe;
– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku
15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem
roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe;
– Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po
sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec;
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je
120 dni od roka za oddajo ponudbe.
IX. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si oziroma
spletni strani www.dars.si ali po tel. 01/51-88-332 ali
01/300-98-85.
DARS d.d.
Št. 352-0010/2018-112

Ob-1048/19

Občina Vojnik na podlagi 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS,
št. 14/04, 34/04, 62/06, 114/06, 11/09, 81/11 in 47/14)
in Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj
v najem za leta 2019–2021 (Uradni list RS, št. 43/18 in
52/18) ter Ogledalo št. 119/2018 objavlja
dokončni prednostni listi
upravičencev za oddajo neprofitnih
stanovanj v najem:
– lista A
(Na listo so se uvrstili prosilci, katerih gospodinjstva
so glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem oproščena
plačila lastne udeležbe in varščine)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ime in priimek vlagatelja, št. članov
Pušnik Špela (3)
Lampret Jelka (1)
Brigita Žibret (2)
Špeglič Milena (2)
Jasna Tocko (3)
Zupanek Jože (1)
Majdič Polona (3)
Blazinšek Irena (1)
Hojnik Marjeta (1)
Vidergar Tadej (3)
Romih Živko (1)

točke
520
440
435
430
420
415
350
345
340
340
320
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12.
13.
14.
15.

Ime in priimek vlagatelja, št. članov
Vidmar Martin (1)
Rupnik Polona (1)
Mavhar Monika (1)
Polenek Jožica (1)

točke
310
270
250
185

– lista B
(Na listo B so se uvrstili prosilci, ki izpolnjujejo kriterij »mladi in mlade družine, ki prvič rešujejo svoj stanovanjski problem«)
1.
2.
3.
4.
5.

Ime in priimek
Pušnik Špela
Lampret Jelka
Vidergar Tadej
Vidmar Martin
Rupnik Polona

točke
520
440
340
310
270

Stanovanja, namenjena za listo A, bodo na območju
Občine Vojnik, ki se bodo sprostila v času razpisa.
Stanovanja, namenjena za oddajo mladim in mladim družinam, ki se bodo uvrstili na prednostno listo B,
so predvidena na lokaciji Nova Cerkev 22. Po zapolnitvi
stanovanj glede na površinski normativ bodo prosilci, ki
so uvrščeni na prednostno listo B, uvrščeni na prednostno listo A, po kriterijih za to listo.
Če bo število upravičencev za stanovanja po površinskem normativu, namenjena mladim in mladim družinam, manjše od sproščenega števila stanovanj, se preostala stanovanja dodelijo ostalim upravičencem po listi A.
Če bo število upravičencev za stanovanja, namenjena mladim in mladim družinam, večje od razpisanega
števila stanovanj, se ti prosilci samodejno uvrstijo na
listo A s pogoji za to listo.
Pri prosilcih, ki imajo na prednostni listi enako število točk, imajo prednost tisti, ki imajo dalj časa stalno
bivališče na območju Občine Vojnik.
Od razpoložljivih stanovanj se bodo stanovanja dodeljevala po vrstnem redu na prednostni listi, upoštevaje
površinske normative, navedene v razpisu.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo občina ponovno preverila, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila
za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja
v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na
upravičenost, se lahko postopek obnovi in se prosilca
črta s seznama upravičencev.
Občina Vojnik
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Ob-1059/19
Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 54. člena in drugega odstavka 54. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93,
45/94 – odl. US, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09
– uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12,
57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) je ustanovitelj
in svet zavoda na seji dne 17. 12. 2018 sprejel sklep
o redni likvidaciji zavoda Zavod za preventivo, izobraževanje in usposabljanje.
Ustanovitelj in svet zavoda sklene, da Zavod za
preventivo, izobraževanje in usposabljanje, Stegne
35, 1000 Ljubljana, matična številka 7034776000,
davčna številka 12417513, katerega ustanoviteljica
je Hana Čermelj Bavec, Tovarniška cesta 3/č, 5270
Ajdovščina, EMŠO: 0901997505066, davčna št.:
49831348, preneha in se zanj začne postopek rednega prenehanja z likvidacijo v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah o rednem prenehanju, zaradi neaktivnosti in nezmožnosti financiranja
projektov.
Upniki se pozovejo, da v roku 30 dni od objave
tega sklepa na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES)
prijavijo svojo terjatev do zavoda likvidacijskemu
upravitelju zavoda. Upniki lahko prijavijo svoje terjatve do zavoda Zavod za preventivo, izobraževanje in
usposabljanje – v likvidaciji na naslov ustanoviteljice:
Hana Čermelj Bavec, Tovarniška cesta 3/č, 5270 Ajdovščina.
Firma javnega zavoda se spremeni tako, da se
ji na koncu doda »v likvidaciji«, in se glasi: Zavod za
preventivo, izobraževanje in usposabljanje – v likvidaciji.
Za likvidacijskega upravitelja, ki bo vodil postopek redne likvidacije zavoda, se imenuje prokurista
zavoda Klavdij Čermelj, Ustje 39/b, 5270 Ajdovščina.
Ob zaključku likvidacije preostanek premoženja
zavoda prevzame ustanovitelj. Po zaključku postopka
redne prostovoljne likvidacije se dokumentacija zavoda izroči ustanoviteljici Hana Čermelj Bavec, Tovarniška cesta 3/č, 5270 Ajdovščina.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem listu RS.
Ustanovitelj:
Hana Čermelj Bavec
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-45/2006/27(1324-03)

Ob-1019/19

V register političnih strank se pri politični stranki Piran je naš, s kratico imena PJN in s sedežem v Luciji,
Obala 114 ter z matično številko 1030027000, vpiše
sprememba zastopnika stranke.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Boris Popovič,
roj. 5. 9. 1962, državljan Republike Slovenije, s stalnim
prebivališčem: Bošamarin 62, Bošamarin.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

Evidence sindikatov
Št. 02049-4/2006-49

Ob-3501/18

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije se določi kot reprezentativen sindikat v dejavnosti
O84.240 »Dejavnosti za javni red in varnost« in v poklicu
»Policisti/policistke«.
Za Policijski sindikat Slovenije se šteje, da je reprezentativen v dejavnosti O84.240 »Dejavnosti za javni
red in varnost« in v poklicu »Policisti/policistke«, ker
je združen v Konfederacijo sindikatov javnega sektorja
Slovenije.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1020/19
ČZD Kmečki glas, d.o.o., Vurnikova ul. 2, Ljubljana.
Edini družbenik: Zadružna zveza Slovenije z.o.o.,
Miklošičeva 4, Ljubljana.
Direktor: Peter Zadel.
Ob-1031/19
Na podlagi Zakona o medijih Radio Gorenc d.o.o.,
Balos 4, Tržič, objavlja:
Več kot 5 % lastniški delež imajo:
1. Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič – 21,11 %;
2. Janez Štimec, Mirke 15b, Vrhnika – 78,89 %.
Direktor: Janez Štimec.
Ob-1032/19
Ime medija: ATM TV Kranjska Gora.
Izdajatelj: Lokalna TV postaja ATM TV Kranjska
Gora.
Lastnik: ATM ELEKTRONIK d.o.o. – 100 %.
Redno zaposlena ena oseba, ostali po pogodbah.
Direktor zavoda: Matjaž Arih.
Odgovorna urednica: Nataša Mrak.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.
Ob-1033/19
UMAMI, založniške in marketinške storitve, d.o.o.,
Pod jezom 40, 1000 Ljubljana.
Lastnici: Uršula Cvilak, Pod jezom 40, 1000 Ljubljana, ima v lasti 50 % delež v osnovnem kapitalu družbe
ter Veronika Cvilak Križmančič, Pod jezom 40, 1000
Ljubljana, ima v lasti 50 % delež v osnovnem kapitalu
družbe.
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Objave sodišč

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
N 71/2016

Os-3425/18

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Katji
Rožič Bračko, v nepravdni zadevi za vzpostavitev etažne
lastnine na stavbi z naslovom Maribor, Meljska cesta 33,
št. stavbe 655-416, stoječi na parceli št. 655 396/1 in na
dvoriščni stavbi, št. stavbe 655-402, stoječi na parceli
št. 655 396/3, na predlog predlagateljice Karmen Belej,
stanujoča Meljska cesta 33, Maribor, zoper zoper nasprotne udeležence: 1. Rudolf Kocbek, Koroška cesta 225,
Kamnica; 2. Erna Pintar, Ulica bratov Hvalič 144, Nova
Gorica in 3. Vlasta Kralj Lampret, Ulica Ivana Suliča 6 b,
Šempeter pri Gorici, 7. 12. 2018 izdalo sklep o začetku
postopka za vzpostavitev pravnega naslova: kupoprodajna pogodba z dne 17. 4. 1997, s katero sta prodajalca
Rudi Kocbek, rojen 1. 2. 1959, stanujoč Meljska cesta 33,
Maribor in Erna Kralj, rojena 28. 5. 1917, stanujoča Vojkova 6, Kanal ob Soči, prodala kupki Marjeti Belej, rojeni
17. 1. 1953, stanujoča Meljska cesta 33, Maribor, dvosobno stanovanje v pritličju, s pripadajočo kletjo, v stanovanjski hiši Meljska cesta 33, Maribor, stoječi na parceli
št. 396/1 k.o. Melje, vpisani v zemljiškoknjižnem vložku
št. 124 k.o. Melje in na prodanem dovolila vknjižbo lastninske pravice v korist kupke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Karmen Belej.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 12. 2018

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
IV P 747/2017

Os-3219/18

Okrožno sodišče v Celju je v zadevi pod opr. št.
IV P 747/2017, v skladu s 84. členom ZPP, dne 12. 10.
2018 sklenilo:
Andreja Zidanšek, odvetnica v Zrečah, se razreši
kot začasna zastopnica tožene stranke za sprejemanje
pisanj v Republiki Sloveniji, za kar je bila imenovana
s sklepom tukajšnjega sodišča, opr. št. IV P 747/2017
z dne 21. 5. 2018.
Toženi stranki Miss Waranyi Kaewduangta,
172 Village No. 3 Meungpak Nakhonratchasima, Th
30150 Pakthongchai, se v predmetnem pravdnem postopku postavi začasna zastopnica, in sicer Andreja
Zidanšek, odvetnica v Zrečah.
Začasna zastopnica ima v predmetnem postopku
vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, od dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka
oziroma njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem

oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 11. 2018
N 240/2017

Os-1704/18

Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici
mag. Kseniji Kejžar, v nepravdni zadevi predlagateljev:
1. Dragica Mišanović, Ulica Rudija Papeža 1, Kranj,
2. Uroš Vehar, Golnik 55, Golnik, in 3. Lidija Mišanović,
Ulica Rudija Papeža 1, Kranj, zaradi zapisa dogovora
o preživnini, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (v nadaljevanju: ZPP), postavilo predlagateljici Lidiji Mišanović, neznano prebivališče, začasno
zastopnico odvetnico Jelko Sajovic, Jezerska cesta 41,
Kranj.
Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je
postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice predlagateljice.
Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od
dneva postavitve in vse do takrat, dokler predlagateljica ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem
oziroma dokler organ za socialne zadeve ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 3. 2018
P 1068/2018-VI

Os-3458/18

Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici
Maji Primožič, v pravdni zadevi tožeče stranke Tamare
Burmicki, Rožna dolina, Cesta V 42, Ljubljana, ki jo
zastopa Odvetniška pisarna Hribernik Brezinščak iz
Ljubljane, zoper toženo stranko Jonny Walter Mc.Laws
Berger, naslov neznan, zaradi razveze zakonske zveze, dne 26. junija 2018 sklenilo:
Za začasnega zastopnika tožene stranke se imenuje odvetnik Andrej Brečko, Miklošičeva cesta 30,
Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2018
PI 2/2018

Os-3462/18

Okrajno sodišče v Šentjurju je po okrajni sodnici
mag. Vladki Pelko, v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana (sodna pisanja vročati na OE Celje, Mariborska 1, Celje),
zoper toženo stranko Miha Leskovšek, Neckarstr. 138,
DE, 70190 Stuttgart, Nemčija (prej Pletovarje 45, Dramlje), zaradi plačila 1.104,26 EUR s pp, o predlogu
tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika
toženi stranki, dne 6. decembra 2018 sklenilo:
Za začasno zastopnico tožene stranke se postavi
Tatjana Cimperšek, Prešernova 23, Celje.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko
v postopku, dokler tožena stranka oziroma njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler Center za
socialno delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 6. 12. 2018
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Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 480/2018

Os-3331/18

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Brilej Jožici, rojeni Trupi,
hčeri Jožefa, rojeni 22. 3. 1965, državljanki RS, poročeni, umrli 14. 6. 2018, nazadnje stanujoči Vrhovo 35A,
Radeče.
Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona
o dedovanju poziva sodišče vse zapustničine upnike,
da priglasijo svoje terjatve pri tem sodišču najkasneje
v roku 6 mesecev od objave tega oklica, v katerem
lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu
z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju. Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih
obveznostih.
Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo bo zapuščino brez dedičev izročilo
Republiki Sloveniji.
Okrajno sodišče v Celju
dne 21. 11. 2018
D 163/2017

Os-3254/18

Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po pok. Dragu Stražišarju, roj. 1. 2. 1959 in umrlem
7. 5. 2017 do 9. 5. 2017, nazadnje stanujočem Šutna 5,
Kamnik, pod opr. št. D 163/2017.
Na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona
o dedovanju (ZD) sodišče izdaja oklic neznanim upnikom.
Sodišče opozarja neznane upnike, da bo zapuščina
brez dedičev po pok. Dragu Stražišarju prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine in da Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Sodišče seznanja upnike, da lahko v 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 ZD. Upnik
lahko zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev, če v 6 mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev
oziroma v 6 mesecih od dneva objave oklica, če gre za
neznanega upnika, prijavi to zahtevo v zapuščinskem
postopku in vloži predlog za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 13. 11. 2018
D 54/2018

Os-2350/18

Po pok. Andreju Hrvatinu, sinu Mihaela, od Mateja,
z zadnjim znanim bivališčem v Hrvatinih, ki je bil raz-

glašen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča opr.
št. N 62/2016 z dne 2. 12. 2016 in določenim datumom
smrti 31. 8. 1932 in ni zapustil 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, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 6. 2018
D 270/2018

Os-3500/18

Maršič Steininger Aleksandra, hčerka Steininger
Federica, roj. 17. 1. 1882, nazadnje stanujoča Via Mandrie 2, Trst, Italija, je dne 5. 12. 1962 umrla in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Pokojna Maršič Steininger Aleksandra je imela sina
Maršič Enza in hčerko Maršič Lauro. Iščejo se dediči
slednjih dveh.
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 28h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 12. 2018
D 82/2016

Os-3319/18

Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier
v zapuščinski zadevi po dne 18. 3. 1913 umrlem Martinu Hotko, star 68 let, nazadnje stan. Libna 10, Krško,
podaja naslednji oklic:
Zakoniti dediči po pokojnem Martinu Hotko, star
68 let, nazadnje stan. Libna 10, Krško, umrl dne 18. 3.
1913, katerih podatkov sodišče nima, se pozivajo, da
v roku 1 leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo svoje
pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 21. 11. 2018
D 78/2016

Os-3320/18

Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier
v zapuščinski zadevi po dne 18. 11. 1904 umrli Mariji
Bahčič, stara 69 let, nazadnje stan. Libna 17, Krško
(tudi Vrbinska vas 3 – Spodnji Stari Grad), podaja naslednji oklic:
Zakoniti dediči po pokojni Mariji Bahčič, stara 69 let,
nazadnje stan. Libna 17, Krško (tudi Vrbinska vas 3 –
Spodnji Stari Grad), umrla dne 18. 11. 1904, katerih
podatkov sodišče nima, se pozivajo, da v roku 1 leta
od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča
in v Uradnem listu RS, priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 21. 11. 2018
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D 196/2015

Os-3321/18

Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier v zapuščinski zadevi po dne 29. 6. 2015 umrlem
Rajmundu Štefančiču, roj. 22. 8. 1929, nazadnje stan.
Valvazorjevo nabrežje 9, Krško, podaja naslednji oklic:
Zakoniti dediči po pokojnem Rajmundu Štefančiču,
roj. 22. 8. 1929, nazadnje stan. Valvazorjevo nabrežje
9, Krško, katerih podatkov sodišče nima, se pozivajo,
da v roku 1 leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo svoje
pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 21. 11. 2018
D 138/2018

Os-3282/18

Okrajno sodišče v Litiji, Jerebova 6, 1270 Litija,
v zapuščinski zadevi po pokojnem Bojanu Joger, roj.
27. 9. 1969, umrl 23. 8. 2018, nazadnje stan. Zavrstnik 49, Šmartno pri Litiji, sodišče za potrebe izdaje
sklepa o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.
Po doslej znanih podatkih je bil zapustnik ob smrti
samski in je zapustil hči Saro Koprivec, ki pa se je dedovanju po pokojnem odpovedala. Ali je zapustnik imel
še kakšne potomce, sodišču ni znano.
S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče po
pokojnem, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega
leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani
sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 16. 11. 2018
D 68/2018

Os-3293/18

Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po pokojni Jožefi Joger, roj. 7. 3. 1928, umrla 23. 4.
2018, nazadnje stan. Laze pri Vačah 10, Vače.
Po doslej znanih podatkih je bila zapustnica samska, ni imela potomcev, dediči II. dednega reda pa so se
dedovanju odpovedali.
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
II D 632/2015

Os-3273/18

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim
sodiščem v Mariboru, po dne 28. 3. 2015 umrlem Danilu
Sever, roj. 17. 1. 1959, drž. RS, poročen, nazadnje stan.
Bohoričeva ulica 6, Maribor, pridejo v poštev kot dediči
III. dednega reda po zapustniku (ker so se vsi dediči I. in
II. dednega reda dedovanju odpovedali, kakor tudi sodišču znani dediči III. dednega reda) tudi zap. stric (polbrat zapustnikove mame) Franjo Novak oziroma njegovi
potomci in nadaljnji potomci, zapustnikova teta Jožica
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(domnevno Jožefa Kozar, sestra zap. mame) oziroma
njeni potomci ter še drugi potomci (bratranci in sestrične
zapustnika) zapustnikove tete po očetovi strani Štefanije
Fajfar (ki bi naj zapustila sedem ali osem otrok) oziroma
njihovi potomci, saj so predniki že pokojni, neznanih
imen in naslovov.
Sodišče zato poziva zapustnikovega strica Franja
Novaka, neznanega naslova oziroma njegove potomce
neznanih imen in naslovov, zapustnikovo teto Jožico
oziroma Jožefo Kozar oziroma njene potomce neznanih
imen in naslovov ter neznane potomce zapustnikovih
že pokojnih bratrancev in sestričen (neznanih podatkov) po teti Štefaniji Fajfar, oziroma vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta
od objave tega oklica priglasijo sodišču v zadevi pod
opr. št. II D 632/2015, v skladu z 206. členom Zakona
o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo oziroma nadaljevalo postopek v skladu
z zakonskimi določili.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 11. 2018
II D 845/2017

Os-3368/18

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim
sodiščem v Mariboru, po dne 2. 4. 2017 umrlem Cvilak
Milanu, sinu Cvilak Franca, roj. 3. 2. 1955, drž. RS, samskem, nazadnje stan. Betnavska cesta 85A, Maribor,
pride kot dedinja v poštev zap. sestra Dragica Herič,
tudi Kopše, roj. Cvilak, neznanega naslova (po podatkih
sodišča naj bi živela nekje v Bosni oziroma Nemčiji).
Sodišče zato poziva zap. sestro Dragico Herič, tudi
Kopše, roj. Cvilak ter vse, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica, skladno z 206. členom Zakona o dedovanju, in sicer pod opr. št. II D 845/2017.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 11. 2018
D 149/2018

Os-3338/18

Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku zapuščinski postopek po pokojni Mariji Apat, rojeni dne 8. 9.
1922, nazadnje stan. Podgrad 27, Šentjur, državljanki
Republike Slovenije, samski, umrli dne 17. 8. 2018.
Sodišču ni znano, ali je po zapustnici kaj dedičev,
zato s tem oklicem poziva osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se čim prej, najkasneje pa v roku
1 leta od objave tega oklica na sodni deski sodišča,
spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo
sodišču.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega
skrbnika zapuščine in podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 7. 11. 2018
O 194/72

Os-3361/18

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi
po pok. Mikše Antonu, roj. 25. 5. 1898, nazadnje stalno
stanujočemu Kamence 20, Rogaška Slatina, umrlem
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28. 5. 1972, v skladu s prvim in drugim odstavkom
130. člena, prvim odstavkom 131. člena in 206. členom
Zakona o dedovanju (ZD), dne 17. 10. 2018 sklenilo:
Objavi se oklic neznanim dedičem, ki imajo pravico
do dediščine po pokojnem Mikše Antonu, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po pokojnem
Mikše Antonu, se po pravnomočnosti tega sklepa objavi
za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pokojnem Mikše Antonu se postavi Veronika Kitak Jug,
delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče
v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 17. 10. 2018

stranke za odreditev začasnega zavarovanja in izdalo
naslednjo začasno odredbo:
»1. Prvemu tožencu Amirju Amidžiću, stalno stanujočemu Pod gabri 9, Celje, ali komurkoli drugemu po
njegovem pooblastilu, se prepove odtujiti in obremeniti
naslednje nepremičnine:
– del stavbe 1077-77-10, ki v naravi predstavlja del stavbe št. 10, v stavbi št. 77, k.o. 1077 Celje
(ID 5688793), katere lastnik je prvi toženec Amir Amidžić
v delu 1/1, v celoti,
– parcela 1075 *439, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. *439 in dele stavb št. 1 v stavbi 1451,
št. 2 v stavbi 1451, št. 1 v stavbi 1453 in št. 1 v stavbi 1454, k.o. 1075 Ostrožno (ID 1206532), katerih lastnik
je prvi toženec Amir Amidžić v deležu 3/4 do celote,
– parcela 1075 744/9, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 744/9, k.o. 1075 Ostrožno (ID 4564348),
katere lastnik je prvi toženec Amir Amidžić v deležu 3/4
do celote,

Oklici pogrešanih

z zaznambo te prepovedi v zemljiški knjigi.
2. Družbi INTAL PRO d.o.o., s sedežem na naslovu
Male Dole 66b, Vojnik, ali komurkoli drugemu po njegovem naslovu ali pooblastilu, se prepove razpolagati
z naslednjo premičnino:
– vozilo BMW 320/ TOURING / D XDRIVE AUT,
temno sive barve, letnik izdelave 2013, reg. št. CE AP-567,
št. šasije WBA3K51040F990096, katerega lastnica je toženka INTAL PRO d.o.o.,

N 7/2018

Os-3217/18

Okrajno sodišče v Cerknici vodi nepravdni postopek predlagateljice Agrarne vaške skupnosti Kozarišče, Cesta Notranjskega odreda 42, Stari trg pri
Ložu, za razglasitev domnevno pogrešanega Jakoba Janežiča, rojenega 26. 7. 1879 v Kozariščah 33,
z domnevno zadnjim prebivališčem v Kozariščah 33,
Stari trg pri Ložu, za mrtvega. Skrbnik za posebni primer pogrešanega je Center za socialno delo Cerknica,
Cesta 4. maja 23, Cerknica.
Domnevno pogrešani Jakob Janežič se je po podatkih predlagateljice neznano kdaj preselil v Ameriko.
Sodišče poziva vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti
domnevno pogrešanega Jakoba Janežiča, naj to sporočijo sodišču v treh mesecih od objave tega oklica. Po
preteku tega roka lahko sodišče pogrešanega razglasi
za mrtvega in določi verjetni datum njegove smrti.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 29. 10. 2018

Oklici o začetku postopka odvzema
premoženja nezakonitega izvora
VII Pg 2497/2018

Os-1051/19

Okrožno sodišče v Ljubljani vodi postopek odvzema premoženja nezakonitega izvora pod opr. št.
VII Pg 2497/2018 zoper toženi stranki Amir Amidžić, Pod
gabri 9, Celje in INTAL PRO, družba za varovanje d.o.o.,
Male Dole 66b, Vojnik. Ugodilo je tudi predlogu tožeče

z vpisom te prepovedi v register neposestnih zastavnih
pravic in zarubljenih premičnin.
3. Ta začasna odredba velja do pravnomočne odločitve v tej pravdni zadevi.«
Osebe, ki imajo na tem premoženju pravice, pa
niso vedele ali niso mogle vedeti, da je bilo premoženje
pridobljeno nezakonito, naj v 3 mesecih po objavi tega
oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek glede sospornikov in
udeležbe drugih v pravdi. Če oseba iz 30. ali 31. člena
ZOPNI zamudi rok za podajo izjave o vstopu v pravdo,
izgubi to pravico in pravico v zvezi s premoženjem, ki
se odvzame zaradi ugotovljenega nezakonitega izvora,
izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe na njene pravice ali pravne koristi, o katerih še ni
bilo pravnomočno odločeno. V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega
izvora lahko upniki, ki so začeli postopke iz drugega
odstavka 33. člena ZOPNI in tisti, ki imajo pravnomočno
ugotovljene terjatve do lastnika premoženja ali pravice
do ločenega poplačila iz odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu odvetništvu RS poplačilo iz odvzetega
premoženja, razen če so v času pridobitve upravičenja
vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 2018
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Preklici
Spričevala preklicujejo
Antolič Jožica, Mele 39, Radenci, diplomo
št. T.0189, izdajatelj Univerza v Mariboru, Fakulteta za
strojništvo, leto izdaje 2005. gno-340036
Gigov Ina, Meteorološka 4, Parg, 51306 Čabar,
Hrvaška, diplomo št. 309/14-15, izdano na ime Ina Malnar, izdajatelj Filozofska fakulteta Ljubljana, leto izdaje
2015. gny-340022

Drugo preklicujejo
Aeroklub Ptuj, Moškanjci 95A, Gorišnica, spričevalo o plovnosti – CofA (EASA Form 25) S5-7511,
št. 698, izdajatelj Ministrstvo za promet, leto izdaje 2008.
gnz-340021
Arnel Muminović s.p., Črnova 47A, Velenje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500020507002, izdal
Cetis Celje d.d., na ime Arnel Muminović. gnn-340033
AS TOUR, Saša Aleksić s.p., Zoisova ulica 2, Celje,
izvod licence, št. G009574/08012/001, za vozilo reg.
št. CEEP790, veljavnost do 19. 2. 2023. gnp-340031
AVTOPREVOZNIŠTVO, MAZZONI BORIS s.p., Petrovče 250, Petrovče, potrdilo za voznika, št. O5013519,
izdano na ime Smyrnov Mykhaylo, veljavnost od 22. 12.
2017 do 5. 9. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnv-340025
AVTOPREVOZNIŠTVO, MAZZONI BORIS s.p., Petrovče 250, Petrovče, potrdilo za voznika, št. O5010221,
izdano na ime Smyrnov Mykhaylo, veljavnost od 13. 12.
2016 do 21. 12. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije. gnu-340026
CARGO SOLUTION TEAM d.o.o., Dekani 3A, Dekani, izvod licence, št. GE008673/07694/002, za vozilo reg. št. LJ 631 ZU, veljavnost do 20. 3. 2022.
gnw-340024
CFLEET d.o.o., Vojkova cesta 51, Ljubljana, taksi
nalepko, št. G008991/07830/083, za vozilo Dacia Logan MCV, reg. št. KP LJ 092, veljavnost do 17. 8. 2022.
gnq-340034

Jernejc Gorazd, Pece 9, Grosuplje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500046520000, izdal Cetis
Celje d.d. gnt-340027
MAT IN d.o.o., Ulica Frankolovskih žrtev 44, Celje, izvod licence, št. GE009088/07873/002, za tovorno
vozilo, reg. št. CE F9-11M, veljavnost do 29. 9. 2022.
gns-340028
Panić Boro, Pot na Lavo 22, Celje, certifikat
NPK:
Izvajalec
del
visokih
gradenj,
št. 0824577011-9-2017-09678, izdajatelj Šolski center
Celje, leto izdaje 2017. gnq-340030
Pejić Dušan, Janka Vrabiča 31, Velenje, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500027486004, izdal Cetis
Celje d.d. gnl-340035
Rop Ivan, Bočna 111, Gornji grad, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500019068002, izdal Cetis Celje d.d. gnx-340023
Športno društvo Ledina, Stranska vas 55, 1356
Dobrova, žig, z vsebino: na levi strani žiga je napisana
velika črka »L« s črno barvo, preko spodnjega kraka
črke pa s tiskanimi črkami piše »LEDINA«, tik pod spodnjim krakom črke piše »ŠPORTNO DRUŠTVO«. Nad
napisom »LEDINA« je v kotu velike črke »L« narisan
smejko, ki mežika na eno oko. Na desni strani žiga
je napis »ŠPORTNO DRUŠTVO LEDINA«, pod tem
v drugi vrstici pa »POT V MEJAH 4, LJUBLJANA«.
Ob-1062/19
Športno društvo OKŠ-LJ, Cimermanova ulica 8G,
1260 Ljubljana - Polje, žig, z vsebino: žig ima na levi
polovici narisan znak trikotne oblike, ki je obrnjen z vodoravno stranico navzgor. Nad stranico piše »OTROŠKA KOŠARKARSKA«, v spodnjem kraku trikotnika,
ki kaže navzdol, pa piše »ŠOLA«. Preko trikotnika je
narisana košarkarska žoga, čez žogo in trikotnik pa je
v večjem formatu napis OKŠ LJ. Na desni polovici žiga
je v treh vrstah napis »ŠPORTNO DRUŠTVO OTROŠKA KOŠARKARSKA ŠOLA LJUBLJANA«, v četrti
vrsti pa napis »POT V MEJAH 4, 1000 LJUBLJANA«.
Ob-1061/19
TRANSPORT
FRANGEŽ
d.o.o.,
Zgornje
Jablane 11, Cirkovce, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500033226003, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Kamberović Mirza. gnr-340029
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