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Javni razpisi
Ob-2971/19
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo zaradi porabe sredstev objavlja zaprtje Javnega razpisa za
Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2019), ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 16/19 z dne 15. 3. 2019 – Ob-1593/19.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Št. 5100-15/2019-1

Ob-2964/19

Na podlagi 136. člena Pravilnika o postopkih
(so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in
79/17, v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi
s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A,
21/18 – ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: Zakon), Uredbe
o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem
sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Črne gore (Uradni list RS, št. 48/09, MP-12/09), Protokola petega zasedanja Mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Črno goro, ki je potekalo 5. in 6. julija 2018
v Podgorici, ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja
prijav za razpise – uradno prečiščeno besedilo (UPB4),
št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39
z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018,
6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42
z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018,
6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45
z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018,
6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48
z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018,
6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51
z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019
in 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019 (v nadaljevanju:
metodologija) objavlja Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro
v letih 2020–2022
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in

črnogorskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v obdobju od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2022. Bilateralni
projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta
Republika Slovenija in Črna gora.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
a. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca
RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi
agencija,
b. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
c. imajo s strani agencije sofinanciran program oziroma projekt temeljnega ali aplikativnega raziskovanja
ali odobren mednarodni projekt (zlasti npr. sodelovanje
v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki zagotavlja osnovni vir financiranja
prijavljenega bilateralnega projekta.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje
s Črno goro, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih črnogorskih raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih
raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske
unije na področju raziskav in inovacij ter na ostale mednarodne razpise.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
V okviru javnega razpisa lahko prijavitelj za posameznega vodjo bilateralnega projekta odda samo eno
prijavo. Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega
projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi
navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.
Minimalni kvantitativni vstopni pogoji, ki jih določa
metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1), dokumentirano sodelovanje z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih, ki jih mora vodja
prijavljenega bilateralnega projekta izkazati. Minimalne
kvantitativne vstopne pogoje se izračuna po formuli:
A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih
citatov). Vrednosti so enake za vse vede.
Če prijavljeni vodja bilateralnega projekta v zadnjem obdobju (najmanj tri mesece) ni bil zaposlen ali
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samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri
izpolnjevanju kriterija za vodjo bilateralnega projekta namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Prav tako se upoštevano obdobje podaljša
v primeru dejansko izrabljenega dopusta iz naslova
zavarovanja za starševsko varstvo, dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem
zavarovanju, in zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti,
daljše od treh mesecev. Na podaljšanje upoštevanega
obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki
delne odsotnosti z dela. Če vodja bilateralnega projekta
v zadnjih petih letih ni bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti, je treba v prijavo vpisati zadnje intervalno obdobje,
ki vključuje obdobje petih let v raziskovalni dejavnosti.
V prijavi je treba navesti daljšo dokumentirano odsotnost
in razloge. Pri preverjanju vstopnih pogojev bo agencija
upoštevala le podatke, navedene v prijavi.
Pogoji se preverijo na dan zaključka javnega razpisa.
Pri prijavljenem bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Med sodelujoče raziskovalce se mora v Republiki Sloveniji vključiti vsaj enega
raziskovalca na začetku kariere, ki je doktorski študent
ali podoktorand, pri katerem ni preteklo več kot pet let
po zagovoru prvega doktorata znanosti. Vsi sodelujoči
slovenski raziskovalci morajo biti vpisani v Evidenco RO
pri agenciji.
Slovenski in črnogorski vodja morata vložiti prijavi
praviloma istočasno in na način, ki ga določita pristojni
instituciji. V Črni gori je pristojna institucija Ministarstvo
nauke Crne gore, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, spletna stran: http://www.mna.gov.me. Kontaktna oseba na
črnogorski strani je dr. Filip Ivanović, e-mail: filip.ivanovic@mna.gov.me
6. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prijave bo obravnavala strokovna komisija, ki jo
s sklepom imenuje direktor.
Strokovna komisija obravnava prijave, upoštevaje
pogoje in merila po naslednjem vrstnem redu:
a. izpolnjevanje vstopnih pogojev vodij projektov,
kot jih določa metodologija in ovrednotenje prijave
v skladu s 138. členom Pravilnika o postopkih;
b. ugotavljanje izpolnjevanja pogoja vključenosti
raziskovalcev na začetku kariere (peti odstavek 5. točke
javnega razpisa);
c. ugotavljanje prednostnega merila prijav glede
obveznega deleža bilateralnih projektov (20 %), katerih
vodje so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora
prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se
leto zagovora doktorata);
d. prednost pri izboru prijav bodo imele prijave,
katerih vodje niso imeli odobrenih bilateralnih projektov s Črno goro na zadnjih dveh razpisih agencije
(2016–2017 in 2018–2020).
Strokovna komisija pripravi predlog seznama prijav
s pripadajočimi ocenami iz 138. člena Pravilnika o postopkih, pri čemer razvrsti prijave po sledečem vrstnem
redu:
a. na vrh seznama se razvrsti 20 % prijav, katerih
vodje so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora
prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se
leto zagovora doktorata), po padajočem vrstnem redu
s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami za znanstveno
uspešnost vodje projekta, ki se določi na podlagi ocene
A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih (v nadaljevanju:
ocena A1);
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b. za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile prednostnega merila iz prejšnje alineje, in sicer po padajočem vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za
znanstveno uspešnost vodje projekta, ki se določi na
podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih,
pri čemer imajo prednost prijave, katerih vodje niso
imeli odobrenih projektov na javnih razpisih za obdobje
2016–2017 in 2018–2020;
c. na seznam prijav se na koncu, ločeno od ostalih
zgoraj omenjenih prijav, razvrsti prijave, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in zato tudi niso ocenjene.
Predlog seznama prijav strokovna komisija preda
slovenskemu delu mednarodnega pooblaščenega telesa, imenovanega Mešana komisija za znanstveno
in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in
Črno goro (v nadaljevanju: Meddržavna komisija za
znanstveno in tehnološko sodelovanje).
Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko
sodelovanje ne bo obravnavala prijav, ki niso bile oddane v obeh državah.
Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko
sodelovanje bo na zasedanju samostojno obravnavala
s strani obeh držav prispele in ovrednotene prijave. Na
podlagi danih vladnih pooblastil in skupne odločitve
bo izbrala bilateralne projekte ter določila višino sofinanciranja vsakemu izbranemu bilateralnemu projektu.
Slovenska stran si bo prizadevala, da bo med izbranimi
bilateralnimi projekti 20 % bilateralnih projektov, katerih
vodje so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora
prvega doktorata ni minilo več kot pet let. Na podlagi
odločitve Meddržavne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje bo direktor agencije sprejel sklep
o sofinanciranju, na podlagi katerega se bodo prijaviteljem izdala obvestila.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje bilateralnih projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa za obdobje od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2022 znaša
okvirno 80.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2020, 2021 in 2022 je vezano
na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta
ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje
po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala krajše obiske slovenskih in
črnogorskih raziskovalcev (do 14 dni) in za raziskovalce
na začetku kariere tudi daljše obiske od 15 dni do 90 dni.
Agencija bo sofinancirala:
Slovenskim raziskovalcem:
– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, ob
obiskih v Črni gori;
Črnogorskim raziskovalcem:
– stroške bivanja ob obiskih v Republiki Sloveniji do
največ 100 EUR dnevno;
– dnevnice ob obiskih v Republiki Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne
vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06,
76/08 in 63/17; v nadaljevanju: uredba)), v trenutku objave tega razpisa znaša 21,39 EUR;
Raziskovalcem na začetku kariere iz Črne gore:
– stroške bivanja ob obiskih v Republiki Sloveniji
ob daljših obiskih največ do 1.250,00 EUR mesečno;
– dnevnice ob obiskih v Republiki Sloveniji do višine
določene v veljavni uredbi v trenutku objave tega razpisa znaša 21,39 EUR;
– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za daljše
obiske v Republiki Sloveniji.
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Agencija bo slovenskim prijaviteljem financirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrani prijavitelji
črnogorskim raziskovalcem izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj svojim raziskovalcem sam krije stroške
zdravstvenega zavarovanja.
Ministrstvo Črne gore, pristojno za znanost, bo sofinanciralo potovanja črnogorskih raziskovalcev v Slovenijo, stroške bivanja, dnevnice in stroške lokalnega
javnega prevoza od kraja bivanja do kraja RO za slovenske raziskovalce ob obiskih v Črni gori. V primeru uporabe letalskega prevoza črnogorska stran slovenskim
raziskovalcem pokrije tudi stroške javnega prevoza od
letališča do RO in od RO do letališča.
Odobreni bilateralni projekti, ki ne bodo začeli z realizacijo obiskov do 30. 6. 2021, v drugem letu izvajanja
projekta ne bodo financirani.
8. Čas izvajanja javnega razpisa: obdobje realizacije predmeta razpisa je od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2022.
9. Način, oblika in rok za oddajo prijav
Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, določeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim
digitalnim podpisom), ali na način, določen v točki 9.2.
(v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega
podpisa in tiskana prijava). Prijava mora biti izpolnjena
v slovenskem jeziku, naslov in povzetek bilateralnega
projekta pa še v angleškem jeziku.
9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom
Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga
ARRS-MS-BI-ME-JR-Prijava/2019 na spletnem portalu
agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če
je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja bilateralnega projekta). Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 18. decembra 2019, do 15. ure.
9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega
podpisa
Če prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) oziroma vodja bilateralnega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda
v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge
ARRS-MS-BI-ME-JR-Prijava/2019) in v tiskani obliki, ki
mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje
bilateralnega projekta ter žigom prijavitelja.
Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj Prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2020–2022« ter
obvezno z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije
eObrazci do vključno 18. decembra 2019 do 15. ure in
v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako
do vključno 18. decembra 2019 do 15. ure. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto
v Sloveniji do vključno 18. decembra 2019, do 15. ure
(upošteva se poštni žig).
9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo
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s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se
prijava odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane
v skladu s Pravilnikom o postopkih.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 23. decembra 2019 ob 10. uri v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni
o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo
prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in prijavni
obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni na spletni strani agencije www.
arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo
interesenti na agenciji pri odgovorni osebi za javni razpis, Katarini Seršen, po tel. 01/400-59-69, vsak delavnik
od 9. do 12. ure, ali po e-pošti: katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 6316-6/2019-1

Ob-2965/19

Na podlagi 11. člena Pravilnika o postopkih
(so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in
79/17) in v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1,
61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A,
21/18 – ZNOrg in 9/19) Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene
literature v letu 2019
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu: ARRS).
2. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa:
– Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljnjem besedilu:
Pravilnik);
– Metodologija ocenjevanja prijav za razpise
št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017,
št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, št. 6319-2/2013-41
z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018,
št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, št. 6319-2/2013-44
z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018,
št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, št. 6319-2/2013-47
z dne 17. 8. 2018, št. 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018,
št. 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, št. 6319-2/2013-50
z dne 17. 12. 2018, št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019,
št. 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019 in 631-2/2013-53
z dne 13. 5. 2019 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija).
3. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature, mednarodnih zbirk podatkov in stroškov
konzorcijev za elektronski dostop do vsebin v celotnem
besedilu z namenom zagotavljanja dotoka in dostopnosti mednarodnih znanstvenih in strokovnih informacij za
potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji, tudi z vidika zagotavljanja
ustreznih pogojev za izpolnjevanje nacionalnih in mednarodnih politik odprte znanosti.
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4. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Predvidena višina sredstev javnega razpisa znaša
okvirno 4.200.000,00 EUR. Realizacija je vezana na
zagotovitev sredstev v finančnem načrtu ARRS za leto
2019.
ARRS bo z izbranimi prijavitelji na razpisu sklenila
pogodbe o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
5.1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo knjižnice, ki so
javne pravne osebe, in zavodi, vpisani v zbirko podatkov
o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Evidenca RO) pri ARRS, če imajo svoje ali skupne knjižnice.
Knjižnice in zavodi, ki se prijavijo na razpis, morajo
opravljati informacijske storitve za širši krog uporabnikov v raziskovalni, razvojni in izobraževalni dejavnosti.
Knjižnice (Nacionalna knjižnica, univerzitetne in visokošolske knjižnice, specialne knjižnice) in zavodi se lahko
prijavijo posamično ali v obliki konzorcijev (v nadaljnjem
besedilu: prijavitelji).
5.2. Prijavitelji morajo do oddaje prijave na javni
razpis v vzajemnem katalogu sistema COBISS.SI ažurirati podatke o naročenih serijskih publikacijah in mednarodnih zbirkah podatkov v skladu z navodili Instituta
informacijskih znanosti v Mariboru.
5.3. Prijava mora temeljiti na podlagi založniških
cenikov ali pridobljenih ponudb. Predvidene cene naročil
morajo biti evidentirane v sistemu COBISS.SI.
5.4. Prijavitelju se lahko odobrijo sredstva največ do
višine ponudb iz predloženega seznama.
6. Kriteriji za ocenjevanje prijav in največje število
točk za posamezen kriterij
Kriteriji za ocenjevanje
Relevantnost podporne dejavnosti
Kakovost prijave podporne dejavnosti
Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja
in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav
Kakovost in učinkovitost izvedbe upravljanja

Največje
št. točk
16
15
3
6

Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot
ga določata Pravilnik in Metodologija.
7. Prednost pri sofinanciranju
Prijave se ocenjujejo znotraj posamezne znanstvenoraziskovalne vede.
Prednost pri sofinanciranju nakupa mednarodne
znanstvene literature imajo prijavitelji, katerih pospešeni razvoj je v javnem interesu Republike Slovenije.
Na ta način se omogoča pospešeni razvoj strok, ki so
v javnem interesu za razvoj Republike Slovenije in so
sestavni del mlade organizacije, ki jo je treba v javnem
interesu pospešeno razvijati, oziroma uveljavljene organizacije, ki pospešeno razvija novo raziskovalno-razvojno področje.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva se lahko uporabijo za
plačilo licenčnin, stroškov odprtega publiciranja, naročil
mednarodnih serijskih publikacij in mednarodnih zbirk
podatkov, ki zapadejo v plačilo v letu 2019.
9. Razpisna dokumentacija z navedbo vrste dokazil
o izpolnjevanju pogojev
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
9.1. izpolnjen in podpisan prijavni obrazec:
ARRS-RI-ML-01-2019 – Prijavna vloga za sofinanciranje nakupa mednarodnih serijskih publikacij, mednarodnih zbirk podatkov in stroškov konzorcija za elektronski
dostop do vsebin v celotnem besedilu in

9.2. obvezne priloge glede na predmet prijave, in
sicer:
a. seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih
mednarodnih serijskih publikacij (obrazec Tuje serijske
publikacije izpisa Z-SEZ-25 iz sistema COBISS.SI) ter
statistika uporabe serijskih publikacij v letu 2018 oziroma
b. seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih
mednarodnih zbirk podatkov (obrazec Tuje baze podatkov izpisa Z-SEZ-25 iz sistema COBISS.SI) ter statistika
uporabe zbirk podatkov v letu 2018 in
c. seznam prijavljenih mednarodnih serijskih publikacij, ki so pogoj za konzorcij.
Poleg prijavnega obrazca, navedenega v 9.1. točki,
sta sestavna dela razpisne dokumentacije tudi Metodologija in Pravilnik.
10. Način, oblika in rok za oddajo prijav
a. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj
s prilogami v enem izvodu v tiskani obliki in v elektronski
obliki, pri čemer morata biti obe obliki prijave popolnoma
enaki. Za identičnost vsebine obeh prijavnih obrazcev je
odgovoren prijavitelj.
b. Tiskane prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature
v letu 2019« ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja
v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov
ARRS do vključno srede, 2. 10. 2019, do 12. ure. Kot
pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno
po pošti iz Slovenije najkasneje do vključno srede, 2. 10.
2019, do 12. ure (poštni žig). V vsaki pošiljki z oznako:
»Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje nakupa
mednarodne znanstvene literature v letu 2019« je lahko
le ena prijava.
c. Prijave oddane v elektronski obliki morajo biti
popolnoma enake kot tiskane prijave in jih morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov razpis-znanstvenaliteratura@arrs.si.
d. Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo
kot tiskane prijave v navedenem roku prispele v glavno
pisarno ARRS.
e. V postopku izbora prijav bo ARRS obravnavala le
pravočasne, pravilno označene in formalno popolne prijave. Prijava je formalno popolna, če vsebuje vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila
in je predložena v tiskani in elektronski obliki. Dodatne
dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, ARRS v postopku ocenjevanja ne
bo upoštevala.
f. Nepravočasne in nepravilno označene prijave
(glej točko b) bo komisija za odpiranje s spremnim dopisom neodprte vrnila prijavitelju (razen v primeru, da
iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava
odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu
z 18. členom Pravilnika.
11. Kraj, datum in čas odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo v petek, 4. 10. 2019, ob 10. uri, v sobi 313
Javne agencije za raziskovalno dejavnosti Republike
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene prijave.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni
o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni v osmih dneh od sklepa direktorja
o izboru prijav za sofinanciranje nakupa mednarodne
znanstvene literature.
13. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in prijav-
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ni obrazec z razpisno dokumentacijo bodo od dneva
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni
na spletni strani ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).
Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo se lahko
dobi tudi v času uradnih ur v glavni pisarni Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
14. Dodatne informacije: dodatne informacije
lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri Lili Lučić
osebno ali po tel. 01/400-59-13 ali po elektronski pošti:
lili.lucic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 430-0029/2019-3
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Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295
Ivančna Gorica, na podlagi 6. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje
in varstva v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 50/16) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva na
območju Občine Ivančna Gorica
A. Naročnik (koncedent): Občina Ivančna Gorica,
Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica.
B. Dejavnost, ki je predmet koncesije: javna služba – izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
v okviru programa, sprejetega za javne vrtce. Razpisujemo dva oddelka predšolskih otrok 1. starostnega
obdobja (1.–3. let).
C. Območje izvajanja koncesije: javna služba se bo
izvajala na območju Občine Ivančna Gorica.
D. Pogoji za opravljanje dejavnosti:
Dejavnost iz prejšnjega člena lahko opravlja oseba, ki:
1. je registrirana za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva,
2. ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti (dokaz
o vpisu v razvid),
3. ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti
programa,
4. zagotavlja opremljenost v skladu z akti, ki urejajo
normativne in minimalne tehnične pogoje za prostor in
opremo vrtca,
5. ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu z akti, ki urejajo normative in kadrovske
pogoje za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
6. ima letni delovni načrt,
7. izvaja oziroma bo izvajala najmanj 9-urni dnevni
program,
8. bo opravljala dejavnost za ceno programa, ki jo
potrdi občinski svet,
9. izpolnjuje ostale pogoje, opredeljene v zakonu, ki
ureja vzgojo in izobraževanje, in zakonu, ki ureja vrtce
ter ostale pogoje iz razpisne dokumentacije.
E. Zavarovanje dejavnosti: ponudnik mora predložiti
izjavo, da bo v primeru izbora zagotovil ustrezno zavarovanje za izpolnjevanje pogodbenih določil.
F. Čas za katerega se podeljuje koncesija:
– določen čas 5 let, z možnostjo podaljšanja.
G. Kriteriji/merila za izbiro:
– cena vrtca,
– ocena objekta, prostora in opreme,
– lokacija vrtca oziroma oddelka,

Št.

55 / 13. 9. 2019 /

Stran

1895

– število oddelkov v posameznem okolišu oziroma
na razpisani lokaciji,
– pisne pozitivne reference,
– rok pričetka izvajanja javne službe.
Predlagana lastna cena programa izdelana po veljavni metodologiji: največ 30 točk
Najugodnejša lastna cena programa dobi najvišje
število točk, ostale sorazmerno nižje število točk.
Ocena objekta, prostora in opreme: največ 30 točk
Ocenjuje se funkcionalnost objekta, velikost prostorov za izvajanje programa, število in kvaliteta igral,
velikost in opremljenost zunanjih površin namenjenih
izvajanju programa, varnost (tehnično varovanje, emisije …), dostop in parkirna mesta.
Lokacija vrtca oziroma oddelka: največ 30 točk
Naselji Ivančna Gorica in Šentvid – 30 točk, ostale
lokacije v občini 10 točk.
Število oddelkov:
Za organiziran 1 oddelek v imenovanih naseljih –
30 točk, oddelek drugje v občini – 5 točk.
Pisne pozitivne reference: 5 točk za vsako pozitivno
referenco.
Rok pričetka izvajanja program: največ 10 točk
Začetek izvajanja dejavnosti s 1. 12. 2019 je ocenjeno z 10 točkami, za vsak mesec dni po navedenem
datumu dve točki manj.
H. Rok in postopek oddaje prijave
Ponudbe morajo biti poslane po pošti oziroma
osebno predložene v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis: Koncesija za predšolsko
vzgojo« na naslov Občina Ivančna Gorica, Sokolska
ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, do torka, 15. 10. 2019,
do 10. ure.
Prepozno prispele ponudbe se bodo neodprte vrnile
ponudnikom.
I. Čas odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo komisijsko in nejavno v prostorih Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295
Ivančna Gorica, v sredo, 16. 10. 2019, ob 15. uri.
O izbiri koncesionarja odloči občina z upravno odločbo.
Če se na razpis prijavi le en ponudnik in ta izpolnjuje vse predpisane pogoje, koncedent z njim lahko sklene
koncesijsko pogodbo. Če se na razpis ne javi nobeden
ponudnik oziroma če nobeden izmed ponudnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent sprejme ustrezen akt.
J. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri:
občinska uprava najpozneje v roku 35 dni po odpiranju
izda odločbo o izbiri koncesionarja. Izbrani koncesionar
sklene koncesijsko pogodbo s koncedentom najpozneje
v roku 30 dni od dokončnosti odločbe.
K. Organ, ki bo opravil izbor koncesionarja: ponudbe odpira in ocenjuje tričlanska strokovna komisija, ki jo
s sklepom imenuje župan. Komisija vloge oceni glede
na razpisna merila, izdela poročilo in na podlagi ugotovitev predlaga občinski upravi izbiro ponudnika.
L. Organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske
pogodbe
Najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe
koncedent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko
pogodbo. Javna služba se lahko začne izvajati po podpisu pogodbe.
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Ivančna Gorica http://www.ivancna-gorica.si
oziroma v sprejemni pisarni občine; kontaktna oseba za
dodatne informacije je Olga Skubic (tel. 01/78-12-109),
e-mail: olga.skubic@ivancna-gorica.si.
Občina Ivančna Gorica

Stran

1896 /

Št.

55 / 13. 9. 2019

Št. 330-2/2019-8

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-2987/19

Mestna občina Nova Gorica objavlja na podlagi
Odloka o proračunu Mestne občina Nova Gorica za
leto 2019 (Uradni list RS, št. 12/19) in na podlagi
7. člena Odloka o sofinanciranju programov društev
s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 8/10 in 40/16, v nadaljevanju: odlok)
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja kmetijstva
in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za leto
2019
I. Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
II. Predmet javnega razpisa in upravičeni stroški
Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine programov, ki jih upravičenci izvajajo na območju Mestne
občine Nova Gorica:
1. izobraževanja,
2. promocija upravičencev in območja njihovega
delovanja,
3. priprava projektov s področja kmetijstva in podeželja za kandidiranje na javnih razpisih,
4. prireditve s področja kmetijstva in podeželja,
5. nakup strokovne literature, priprava in tiskanja
zbornikov, strokovne literature in promocijskega materiala.
Program predstavlja dejavnost upravičenca, ki se
izvaja kontinuirano, tekom celega leta in ima opredeljeno vsebino, cilje, in časovno zaporedje aktivnosti.
Predmet sofinanciranja so tudi materialni stroški, ki
so vezani na izvedbo programa (stroški elektrike, vode,
ogrevanja, najemnine ipd.).
Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega
razpisa niso:
1. programi, ki se ne izvajajo na območju Mestne
občine Nova Gorica,
2. programi, ki se sofinancirajo iz drugih občinskih
ali drugih javnih virov,
3. profitni programi,
4. stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev,
5. stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu
ali upravljanju.
Ne glede na druge določbe tega javnega razpisa
se ne sofinancirajo tisti programi, katerih sofinanciranje bi pomenilo kršitev veljavnih predpisov o državnih
pomočeh.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa
je spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine Nova Gorica.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev za izvedbo javnega
razpisa je 12.000,00 EUR in so zagotovljena na proračunski postavki 1102/9007 Sofinanciranje programov
društev za razvoj podeželja. Sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva v obliki dotacij.
V. Upravičenci do sredstev
Upravičenci do sredstev so strokovna, interesna
ali stanovska ter druga društva oziroma zveze društev,
ustanove in zasebni zavodi ter druge nevladne organizacije s področja kmetijstva in podeželja Mestne občine
Nova Gorica, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. njihovo delovanje je neprofitne narave,
2. so registrirana skladno s predpisi,
3. imajo skladno z veljavnimi predpisi urejeno vso
potrebno dokumentacijo,

4. imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske ter druge pogoje za
izvedbo programa,
5. opravljajo dejavnosti iz zadnjega odstavka prvega člena odloka, kar mora biti tudi razvidno iz njihovega
naziva,
6. imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica ali izvajajo programe na njenem območju,
7. imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Mestne občine Nova Gorica iz predhodnega javnega razpisa, če so na njem sodelovala.
Za upravičence s področja kmetijstva in podeželja
se štejejo upravičenci, katerih glavni namen je:
– združevanje kmetijskih pridelovalcev in rejcev živali, podeželskih žensk in podeželske mladine,
– informiranje, izobraževanje ali pomoč podeželskemu prebivalstvu,
– ohranjanje tradicionalnih kmečkih običajev,
– ohranjanje kulturne dediščine s področja kmetijstva in življenja na podeželju,
– ohranjanje obrti, ki so povezane s kmetijstvom.
VI. Drugi pogoji za dodelitev sredstev
Do sredstev na podlagi tega javnega razpisa niso
upravičeni:
– prijavitelji, ki so za iste upravičene stroške že prejeli sredstva občinskih ali drugih javnih virov,
– prijavitelji, ki so sredstva, dodeljena na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini
Nova Gorica za leto 2018 porabili nenamensko, ali so
v postopku tega javnega razpisa navajali lažne podatke
(prva in druga alineja 15. člena odloka).
VII. Upravičeni stroški
Mestna občina Nova Gorica bo sofinancirala naslednje upravičene stroške:
1. Za izobraževanje: stroški kotizacije in gradiv,
stroški predavateljev, stroški najema prostora, potni stroški (kot na primer: stroški vozovnic, goriva);
2. Za promocijo upravičencev in območja njihovega
delovanja: materialni stroški izvedbe promocijskih aktivnosti (npr.: stroški najema prostora in opreme, pogostitev, stroški kulturnih in etnoloških nastopov);
3. Za pripravo projektov s področja kmetijstva in podeželja za kandidiranje na javnih razpisih: stroški priprave projektne dokumentacije (stroški zunanjega izvajalca,
pridobivanje dokazil in drugih prilog);
4. Za prireditve s področja kmetijstva in podeželja:
materialni stroški izvedbe prireditev (npr.: stroški najema prostora in opreme, pogostitev, stroški kulturnih in
etnoloških nastopov);
5. Za nakup strokovne literature, priprave in tiskanja
zbornikov, strokovne literature in promocijskega materiala: stroški nakupa strokovne literature, priprave in
tiskanja zbornikov, strokovne literature in promocijskega
materiala.
Za upravičene stroške se štejejo tudi materialni
stroški, ki so vezani na izvedbo programa (stroški elektrike, vode, ogrevanja, najemnine ipd.). Upravičeni stroški
niso: stroški telefona in bančni stroški.
Vse upravičene stroške je potrebno izkazati, in sicer v vlogi na javni razpis z računi in dokazili o plačilu
računov, izdanimi v obdobju iz IX. točke tega javnega
razpisa. Za izplačilo odobrenih sredstev je potrebno
upravičene stroške dokazati z dokazili o izvedenih programih (kopije dokazil o plačilu plačilnih nalogov oziroma računov, bančni izpisi ipd.) ter dokazili o namenski
porabi sredstev (npr. za prireditve: objave v medijih, fotografije ipd. za nabavo strokovne literature: dobavnica
ipd.), kar mora biti priloženo prijavi na razpis.
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VIII. Višina odobrenih sredstev
Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno vrednost programa, kot najvišja vrednost programa posameznega društva upošteva vrednost 2.000 EUR brez
vključenega DDV.
Višina sredstev, ki se odobri posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb odloka, tega javnega
razpisa in razpisne dokumentacije, na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev
s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
Najvišji znesek sofinanciranja Mestne občine
Nova Gorica za posameznega upravičenca je največ
2.000 EUR.
IX. Obdobje porabe sredstev: obdobje, za katerega
so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2019. Sredstva na podlagi tega razpisa
bodo dodeljena tistim odobrenim programom, ki bodo
realizirani v času od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019.
X. Rok za predložitev vlog
Rok za oddajo vlog je do vključno 15. 10. 2019 do
12. ure.
Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje
15. 10. 2019 do 12. ure prispela po pošti oziroma bo
osebno oddana na naslov Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 36, 1.
nadstropje). Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.
XI. Organ, pri katerem se vložijo vloge: vloge se
lahko oddajo osebno ali po pošti v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za kmetijstvo – društva«
na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, 1. nadstropje, soba 36.
XII. Priprava vlog
Prijavitelji se na javni razpis prijavijo z vlogo, ki jo
lahko podajo izključno na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil.
Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži
listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma
izjave iz vloge. Vloga mora vsebovati vse v javnem
razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in
mora biti dostavljena do roka, določenega v X. točki tega
javnega razpisa.
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Prijavitelj odda vlogo na razpis v zaprti kuverti,
na njeno sprednjo stran pa nalepi obrazec »ovojnica
ponudbe«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
V obrazcu prijavitelj navede tudi svoje podatke.
XIII. Odpiranje, pregled in ocenitev vlog
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in bo potekalo
dne 15. 10. 2019 ob 13. uri.
Prijavitelje, katerih vloge ne bodo popolne, se
v roku petih delovnih dni od odpiranja vlog pisno pozove, naj vloge dopolnijo.
Prepozne vloge, vloge, ki ne bodo oddane na
obrazcih razpisne dokumentacije ter vloge, ki ne bodo
dopolnjenje v roku, s sklepom zavrže organ občinske
uprave, pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: pristojni
organ).
Strokovna komisija obravnava popolne vloge na
podlagi pogojev in meril iz odloka, tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Po ocenitvi vlog pripravi predlog prejemnikov sredstev. Po prejemu predloga
izda pristojni organ odločbe, s katerimi odloči o dodelitvi
razpisanih sredstev. Medsebojne pravice in obveznosti
med prejemnikom sredstev ter Mestno občino Nova
Gorica se določijo s pogodbo.
XIV. Obvestilo o izidu razpisa
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 45 dneh po poteku roka iz X. točke tega razpisa.
Odobrena sredstva se izplačajo na podlagi pogodbe, sklenjene med Mestno občino Nova Gorica in prejemnikom sredstev, po predhodni predložitvi dokazil o izvedenih programih ter namenski porabi sredstev.
XV. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti od ponedeljka do petka od 8. do
14. ure (ob sredah od 8. do 16. ure) na naslovu Mestna
občina Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, soba 6/III, soba 3/III ter na spletni strani
Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si.
Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne
dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge
oziroma dokazila. Za vse dodatne informacije v zvezi
z razpisom lahko pišete na elektronski naslov: zdenka.kompare@nova-gorica.si.

XVI. Merila za dodelitev sredstev
Zaprošeni zneski posameznega upravičenca se točkujejo na podlagi spodaj navedenih meril.
PODROČJE DELOVANJA

Stran

KMETIJSTVO
DRUGO
ORGANIZACIJA SAMOSTOJNIH VEČJIH PROGRAMOV
UDELEŽBA V PROGRAMIH DRUGIH ORGANIZATORJEV
IZVAJANJE OSNOVNEGA PROGRAMA
81–100 %
33–80 %
0–32 %
Znesek, ki ga prejme posamezni upravičenec, je
odvisen od številka točk, ki ga prejme njegova vloga ter
od vrednosti točke. Vrednost točke se izračunana tako,
da se višina razpisanih denarnih sredstev deli z vsoto
vseh doseženih točk vseh ocenjenih prijaviteljev. Tako
dobljena vrednost točke se množi s številom točk, ki ga
prejela posamezna vloga in upošteva korekcijo višine
pomoči glede na razpoložljiva sredstva.
Mestna občina Nova Gorica

TOČKE
1
0,5
1
0,5
0,25
1
0,5
0,25
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Na podlagi 15. člena Zakona o radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1, Uradni list RS, št. 96/05 z dne 28. 10.
2005 in ZRTVS-1A Uradni list RS, št. 9/14 z dne 5. 2.
2014) in 8. ter 9. člena Statuta javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija (Uradni list RS, št. 106/06, 9/12, 55/14,
34/15, 3/17) naročnik – RTV Slovenija, Regionalni RTV
center Maribor objavlja
razpis
za oddajo prostorov interne restavracije
Predmet razpisa je oddaja prostorov interne restavracije v najem za zagotovitev prehrane zaposlenih in
gostov RTV Slovenija.
Prostori se nahajajo v kletni etaži Regionalnega RTV centra Maribor (Ilichova 33, 2000 Maribor).
Skupna velikost najemnih prostorov je 109 m2 (jedilnica 47 m2, kuhinja 18 m2, skladišča in garderoba
44 m2). Dostop do najemnih prostorov je samo iz notranjosti objekta, mimo glavnega vhoda Reginalnega
RTV centra Maribor.
Naročnik nudi v uporabo vgrajeno opremo (električna in vodovodna napeljava, sistem prezračevanja,
hlajenja in ogrevanja, razsvetljava, točilni pult in kuhinjska oprema).
Cena za najemnino prostorov je 50,00 EUR z vključenim DDV mesečno, stroški porabe energentov (elektrike, plina in vode), čiščenja jedilnice in odvoza odpadkov (razen bioloških) so določeni v pavšalnem znesku
in znašajo 100,00 EUR z vključenim DDV mesečno in
niso zajeti v najemnino prostorov.
Ponudnik bo moral na svoje stroške zagotoviti čiščenje prostorov kuhinje, skladišč in garderobe ter odvoz bioloških odpadkov.
Ponudnik bo moral zagotoviti naslednjo dopolnitev
opreme najetih prostorov:
– jedilnica – prti, posode za sol in poper in jedilni
servis (krožniki, jedilni pribor)
– točilnica – avtomat za kavo, kozarci, skodelice
za kavo in čaj
– kuhinja – posoda in ostali pribor za pripravo hrane
– skladišče – hladilniki za pijačo.
Pogoji za prijavo na razpis:
– Minimalni delovni čas restavracije s ponudbo pijač, toplih napitkov in tople prehrane je od ponedeljka do
petka od 7. do 15. ure. Ob sobotah, nedeljah in praznikih

je restavracija praviloma zaprta, razen v primerih posebnega dogovora. Vsaka sprememba delovnega časa
mora biti vnaprej dogovorjena.
– Ponudnik mora zagotoviti vsaj dve različni malici
na dan, mesno in vegetarijansko, vsaj eno enolončnico,
zaželena pa je tudi izbira jedi po naročilu in dodatna
ponudba (enostaven zajtrk, rogljički, sendviči idr.), ponudba alkoholnih pijač ni dovoljena. Ponudnik mora zagotoviti možnost naročila za reprezentanco in po predhodnem dogovoru zagotoviti postrežbo pijače in tople
prehrane za do 50 ljudi v prostorih RTV centra Maribor
z lastnim jedilnim in ostalim priborom.
V prostorih RTV centra Maribor že obstaja ponudba
iz avtomatov (sendvičev, kave, pijače ...), kar bo ostalo
tudi po oddaji interne restavracije v najem.
Ogled prostorov bo možen 17. 9. 2019 od 10. do
12. ure, po najmanj enodnevni predhodni najavi. Prijave
za ogled sprejemamo 16. 9. 2019 od 8. do 13. ure na
tel. 02/429-91-32.
Zainteresirani ponudniki naj oddajo svoje ponudbe,
v katerih s svojo izjavo potrdijo, da izpolnjujejo naročnikove pogoje. Ponudniki, ki bodo izpolnjevali naročnikove
pogoje, bodo povabljeni na razgovor, kjer bodo prejeli
merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Merila bodo
temeljila na ceni hrane in pijače, kvaliteti in izkušnjah.
Navedba cen in ponudbe, ki bosta sestavni del meril,
bodo za ponudnika zavezujoča. Zaželene so kuharske
in vodstvene izkušnje s področja gostinstva.
Ponudbe morajo biti poslane v zaprtih kuvertah
na naslov: Regionalni RTV center Maribor, Ilichova 33,
2000 Maribor, s pripisom: »Ne odpiraj – Za razpis – Ponudba za oddajo interne restavracije«. Na kuverti mora
biti napisan polni naslov ponudnika.
Ponudbe morajo prispeti v tajništvo vodstva (Milena
Gorjup) Regionalnega RTV centra Maribor do dne 24. 9.
2019, najkasneje do 10. ure. Ponudbe, ki bodo prispele
po tem roku, ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljateljem.
Naročnik bo vse ponudbe pregledal, in če bo potrebno, od ponudnikov pridobil še dodatne informacije.
Po preučitvi dokumentacije in morebitnih dodatnih informacij, bo naročnik ponudnike povabil na pogovor, kjer
jim bo predstavil merila in ostale kriterije za izbor in jih
nato pozval k oddaji končne ponudbe.
RTV Slovenija
Regionalni RTV center Maribor
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Javne dražbe
Št. 478-0004/2019-1

Ob-2959/19

Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica, na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 11/18 in 79/18) in 13. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 31/18) ter sklepa Občinskega sveta
Občine Vuzenica iz 4. seje, ki je bila 14. 2. 2019, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nezasedenega stanovanja
I. Prodajalec: Občina Vuzenica, Mladinska 1, 2367
Vuzenica.
Prodaja se naslednja nepremičnina:
a) stanovanje na naslovu Mladinska ulica 4b, Vuzenica, stanovanje št. 26, ID znak 813-167-26, v velikosti neto tlorisna površina 74,60 m2. Izklicna cena je
57.476,00 EUR + davek.
Izklicna cena zgoraj navedenega stanovanja je določena v cenitvenem poročilu sodno zapriseženega cenilca mag. Rajka Hovnika, z dne 1. 4. 2019.
Plačilo kupnine: v enkratnem znesku 15 dni po
podpisu pogodbe.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe in
fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.
Ponudniki morajo pred začetkom javne dražbe predložiti naslednje dokumente:
– izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico ali
potni list (fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti
drugo pravno ali fizično osebo,
– originalno potrdilo o plačilu kavcije s priloženo
številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
II. Splošni pogoji sodelovanja:
1. Javna dražba za prodajo navedene nepremičnine bo 7. 10. 2019, ob 13.30, v prostornih sejne sobe
Občine Vuzenica. Javna dražba se bo izvedla v skladu

z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18). Izklicna
cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat.
Najnižji znesek višanja je 200 EUR. V primeru, da nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne
zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista
cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, predsednik komisije za vodenje in nadzor postopka
prodaje stvarnega premoženja Občine Vuzenica ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe
prodan, in kupca pozove k podpisu pogodbe.
Vsak ponudnik mora pred začetkom javne dražbe
položiti kavcijo v višini 10 % izklicne cene nepremičnine.
Plačana kavcija bo najugodnejšemu ponudniku vračunana v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena
v roku 8 dni po javni dražbi. Potrdilo o plačani kavciji
v višini 10 % izklicne cene posamezne nepremičnine
se nakaže na transakcijski račun Občine Vuzenica št.:
01341-0100011132 UJP Slovenska Bistrica, z navedbo
»kavcija za javno dražbo«.
2. Kupoprodajna pogodba bo s kupcem sklenjena
v 8 dneh po javni dražbi. Plačilo kupnine v roku določenem pod točko I. je bistvena sestavina pravnega posla.
3. Overitev pogodbe ter druge stroške v zvezi z nakupom in prenosom lastništva plača kupec.
4. Prodajalec si pridružuje pravico, da z nobenim od
dražiteljev ne sklene pogodbe kljub uspeli javni dražbi.
Komisija za vodenje in nadzor postopka javne dražbe
lahko, v soglasju s predstojnikom, ustavi postopek javne dražbe do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
5. Če dražitelj ne sklene pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec
zadrži njegovo kavcijo.
III. Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Občina Vuzenica, Občinska uprava, Mladinska ulica 1, 2367
Vuzenica (Timotej Pečoler, tel. 02/87-912-24, v času
uradnih ur).
Občina Vuzenica
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Razpisi delovnih mest
Su KS 47/2019-2

Ob-2948/19

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi razpisuje
1 prosto mesto višjega sodnika
na Višjem sodišču v Ljubljani
na kazenskem oddelku
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto
na višjem sodišču (višji sodnik), določene v 11. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, mora
prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na dan
objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če
ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da ni bil
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana glavna
obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/
home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz
4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat izkaže
z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno
sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva
podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško
funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega
odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško
mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11. 2017,
dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov
kandidata.

Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Su KS 48/2019-2

Ob-2949/19

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi razpisuje
3 prosta mesta okrajnih sodnikov
na Okrajnem sodišču v Ljubljani
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto
na okrajnem sodišču (okrajni sodnik), določene v 9. členu
navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, mora
prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na dan
objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni
opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da ni bil
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku,
tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica
ali na podlagi obtožnega predloga razpisana glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/
home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz
4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat izkaže
z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno
sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva
podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško
funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega
odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško
mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11. 2017,
dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
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Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov
kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Su KS 49/2019-2

Ob-2950/19

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi razpisuje
1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Krškem
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev
za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto na
okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene v 10. členu
navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, mora
prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na dan
objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni
opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da ni bil
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku,
tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica
ali na podlagi obtožnega predloga razpisana glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/
home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz
4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat izkaže
z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno
sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije
pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne evidence
o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega
odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško
mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11. 2017,
dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov
kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
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Ob-2953/19
Svet Knjižnice Radlje ob Dravi na podlagi 17. člena
Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 –
ZUJIK in 92/15) in 21. ter 22. člena Odloka o ustanovitvi
Knjižnice Radlje ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik,
št. 21/03), razpisuje delovno mesto
direktorja
Knjižnice Radlje ob Dravi
Kandidati za direktorja morajo izpolnjevati splošne
pogoje, določene z zakonom, poleg tega pa tudi naslednje
pogoje:
– končana univerzitetna izobrazba oziroma 2. bol.
stopnja družboslovne smeri,
– opravljen strokovni izpit za bibliotekarja oziroma ga
mora opraviti najkasneje v roku enega leta,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih
delih v javnih zavodih za negospodarsko dejavnost,
– ima organizacijske sposobnosti, pasivno znanje tujega jezika in obvlada osnove računalništva, kar dokazuje
v skladu s 16. členom Statuta Knjižnice Radlje ob Dravi.
K prijavi mora predložiti program nadaljnjega razvoja
knjižnice in njenih enot.
Direktor bo imenovan za mandatno dobo petih let.
Rok za prijavo je osem dni po objavi razpisa. Prijave z dokazili pošljite na naslov: Knjižnica Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 6, 2360 Radlje ob Dravi. Ovojnice je potrebno
opremiti z oznako »Ne odpiraj-javni razpis«.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v zakonitem
roku.
Svet Knjižnice Radlje ob Dravi
Ob-2957/19
Svet zavoda Osnovne šole Orehek Kranj, Zasavska cesta 53a, 4000 Kranj, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 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 sklepa 3. redne
seje Sveta zavoda Osnovne šole Orehek Kranj z dne 13. 9.
2019 razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka 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 – UPB, 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.).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno dobo 5 let.
Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba
o zaposlitvi s polnim delovnim časom na delovnem mestu
ravnatelja/-ice. Predvideni začetek dela je 22. 1. 2020.
Pisni prijavi priložite dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– overjeno kopijo potrdila (javno listino) o izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu s področja
vzgoje in izobraževanja,
– overjeno kopijo odločbe o nazivu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– opis dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim življenjepisom,
– potrdilo o nekaznovanosti – izpis iz kazenske evidence,
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem
postopku,
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– pisna izjava, da pri katerem koli drugem sodišču
zoper kandidata/-ko ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost,
– program vodenja zavoda za razpisano mandatno
obdobje.
Potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat/-ka
ni v kazenskem postopku, ne sme biti starejše od 30 dni.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev pošljite v zaprti ovojnici, v roku 8 koledarskih dni
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole
Orehek Kranj, Zasavska cesta 53a, 4000 Kranj, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana zadnji
dan roka do 24. ure s priporočeno pošiljko na pošto.
Prijavljeni/-e kandidati/-ke bodo o imenovanju
obveščeni/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Orehek Kranj

Lenart v Slovenskih goricah, z oznako »Svet zavoda –
Razpis za direktorja/direktorico«, s pripisom »Ne odpiraj«.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa. O izbiri bodo
kandidati pisno obveščeni v roku, določenem z zakonom.
Mandat direktorja/ice traja 5 let.
Mandat direktorja začne teči z dnem, ko izda soglasje
k njegovemu/njenemu imenovanju minister, pristojen za
socialno varstvo, oziroma naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če je bilo soglasje ministra izdano prej.
Svet zavoda SVZ Hrastovec

Št. 110-0083-2019-1

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu s 53. 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, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 – odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15 v nadaljevanem besedilu: ZOFVI).
Kandidat mora imeti pedagoško-andragoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno
vodenje zavoda.
Kandidat mora izpolnjevati pogoje za vzgojitelja, učitelja ali svetovalnega delavca v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, v katerem bo
opravljal funkcijo ravnatelja.
Predviden nastop mandata je 10. 12. 2019.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5 let.
Če bo izbran in imenovan kandidat, ki ni zaposlen v VIZ
Višnja Gora, bo pogodba o zaposlitvi sklenjena za določen
čas, to je za čas trajanja mandata. Delovno razmerje bo
sklenjeno za polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo opravljal vsa dela in naloge ravnatelja po ZOFVI. Pisno prijavo 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),
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih
izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku,
– program vodenja – vizija razvoja zavoda za mandatno obdobje;

Ob-2958/19

Svet Socialno varstvenega zavoda Hrastovec, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in
127/06 – ZJZP) ter sklepov Sveta Zavoda SVZ Hrastovec
št. 53/2019 s 5. redne seje in 69/2019 z 8. korespondenčne seje, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
Socialno varstvenega zavoda Hrastovec
Za direktorja/ico zavoda je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom,
izpolnjuje še pogoje, določene v 56. oziroma 57. členu
Zakona o socialnem varstvu (ZSV; Uradni list RS, št. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 –
popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16,
52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 –
ZNOrg in 31/18 – ZOA-A):
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo
in 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno
varstveno dejavnostjo ali
– da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena ZSV,
20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih
in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva, ki jo opravlja SVZ Hrastovec.
Direktor/ica socialno varstvenega zavoda mora poleg pogojev iz prve ali druge alineje imeti opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga
določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom
Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Ne glede na pogoj iz prejšnje alineje je lahko za direktorja/ico
imenovan/a kandidat/ka, ki nima opravljenega programa
za vodenje, moral/-a pa ga bo opraviti najkasneje v enem
letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Če tega programa ne opravi v roku, mu/ji mandat na podlagi zakona
preneha.
Kandidati/ke pisne prijave z življenjepisom, z dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev (dokazilo o izobrazbi,
dokazilo o 5 letnih delovnih izkušnjah na področju dejavnosti socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je
povezana s socialno varstveno dejavnostjo (prva alineja),
dokazilo o 20 letnih delovnih izkušnjah, od tega najmanj
5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva, ki jo opravlja SVZ
Hrastovec (druga alineja), informacija oziroma dokazilo
o opravljenem programu za vodenje socialno varstvenega zavoda ter lastno vizijo razvoja SVZ Hrastovec za
mandatno obdobje, pošljejo v zaprti kuverti na naslov:
SVZ Hrastovec, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230

Ob-2961/19
Svet zavoda Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja
Gora, Cesta dolenjskega odreda 19, 1294 Višnja Gora,
na podlagi sklepa korespondenčne seje z dne 1. 7. 2019
razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž)

pošljite v zaprti ovojnici, s pripisom Za razpis ravnatelja
– Ne odpiraj, v 8 dneh od objave razpisa na naslov Svet
Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora, Cesta Dolenjskega odreda 19, 1294 Višnja Gora.
Potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti ne
sme biti starejše od enega meseca.
Upoštevale se bodo prijave, ki bodo prispele pravočasno in s priporočeno pošto. Vlog v e-obliki ne bomo
upoštevali.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju
v zakonitem roku.
Svet zavoda Vzgojno-izobraževalni zavod
Višnja Gora

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-2962/19
V skladu s 3. in 5. členom Postopkovnika za imenovanje direktorja in strokovnega direktorja Bolnišnice Topolšica
ter 23. in 24. členom Statuta Bolnišnice Topolšica Svet
zavoda Bolnišnice Topolšica objavlja prosto delovno mesto
direktorja
Bolnišnice Topolšica (m/ž)
za 4 letno mandatno obdobje
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje
pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem
programu druge stopnje oziroma izobrazbo, ki ustreza
ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge
stopnje in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven;
– najmanj pet let delovnih izkušenj s področja vodenja
in upravljanja.
Kandidati morajo predložiti program dela in razvoja
bolnišnice.
Kandidati naj pisni vlogi priložijo naslednja dokazila:
– kopija diplome o doseženi izobrazbi,
– kopija delovne knjižice oziroma potrdilo Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije
o delovni dobi,
– kopije dokumentov oziroma listin, ki izkazujejo delovne izkušnje s področja vodenja in upravljanja,
– kopija osebne izkaznice ali potnega lista.
Pisna vloga z dokazili se pošlje v zaprti (zalepljeni ali
zapečateni) ovojnici na naslov Bolnišnica Topolšica, Topolšica 64, 3326 Topolšica, s pripisom »za razpis za direktorja
Bolnišnice Topolšica – ne odpiraj«.
Prijava na razpis je pravočasna, če prispe na naslov
do vključno 26. 9. 2019. Prijava je pravočasna tudi, če je
bila poslana priporočeno po pošti in je na njej poštni žig
z datumom do vključno 26. 9. 2019.
E-naslov za pojasnila: duska.lalek@b-topolsica.si.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po
objavi tega razpisa.
Svet zavoda Bolnišnice Topolšica
Ob-2963/19
V skladu s 3. in 5. členom Postopkovnika za imenovanje direktorja in strokovnega direktorja Bolnišnice Topolšica
ter 25. in 26. členom Statuta Bolnišnice Topolšica Svet
zavoda Bolnišnice Topolšica objavlja prosto delovno mesto
strokovnega direktorja
Bolnišnice Topolšica (m/ž)
za 4 letno mandatno obdobje
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje
pogoje:
– ima najmanj izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje oziroma raven
izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje
kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,
– ima opravljeno specializacijo s področja dejavnosti
bolnišnice,
– ima veljavno dovoljenje za samostojno opravljanje
zdravniške službe v Republiki Sloveniji,
– najmanj pet let delovnih izkušenj kot zdravnik specialist na področju dejavnosti bolnišnice.
Kandidati morajo predložiti program dela in razvoja
bolnišnice.
Kandidati naj pisni vlogi priložijo naslednja dokazila:
– kopija diplome o doseženi izobrazbi,
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– kopija potrdila o opravljenem specialističnem izpitu
s področja dejavnosti bolnišnice,
– kopija veljavnega dovoljenja za samostojno opravljanje zdravniške službe v Republiki Sloveniji,
– kopija delovne knjižice oziroma potrdilo Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije
o delovni dobi,
– kopije dokumentov oziroma listin, ki izkazujejo delovne izkušnje kot zdravnik specialist na področju dejavnosti bolnišnice,
– kopija osebne izkaznice ali potnega lista.
Pisna vloga z dokazili se pošlje v zaprti (zalepljeni
ali zapečateni) ovojnici na naslov Bolnišnica Topolšica,
Topolšica 64, 3326 Topolšica, s pripisom »Za razpis za
strokovnega direktorja Bolnišnice Topolšica – ne odpiraj«.
Prijava na razpis je pravočasna, če prispe na naslov
do vključno 26. 9. 2019. Prijava je pravočasna tudi, če je
bila poslana priporočeno po pošti in je na njej poštni žig
z datumom do vključno 26. 9. 2019.
E-naslov za pojasnila: duska.lalek@b-topolsica.si.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po
objavi tega razpisa.
Svet zavoda Bolnišnice Topolšica
Št. 701-59/2019

Ob-2970/19

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi prvega
odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A,
15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1,
19/15 – ZDT-1B, 23/17 – ZSSve in 36/19; ZDT-1)
1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene v 8. členu
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07, 91/09,
33/11, 46/13, 63/13, 69/13, 17/15, 23/17 in 36/19; ZSS) in
posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v 25. členu ZDT-1.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektronski
naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne
dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in
– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki jo vodi
ministrstvo in podatkov iz uradnih evidenc, da kandidat ni
v kazenskem postopku.
Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožilca,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na dan
objave razpisa ni starejše od šestih mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni
opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in pisno
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.
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Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1 pridobi
Ministrstvo za pravosodje.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 701-60/2019, 701-61/2019

Ob-2977/19

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu
(Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F, 47/12
– ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 –
ZSKZDČEU-1, 19/15 – ZDT-1B, 23/17 in 36/19; ZDT-1)
a) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani in
b) 1 prosto mesto okrajnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
Razpisni pogoji:
K I/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene v 8. členu
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07, 91/09,
33/11, 46/13, 63/13, 69/13, 17/15, 23/17 in 36/19; ZSS),
in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega
državnega tožilca, določene v 25. členu ZDT-1.
K I/b
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene v 8. členu
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07, 91/09,
33/11, 46/13, 63/13, 69/13, 17/15, 23/17 in 36/19; ZSS) in
posebne pogoje za imenovanje na mesto okrajnega državnega tožilca, določene v 24. členu ZDT-1.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektronski
naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne
dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in
– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki jo vodi
ministrstvo in podatkov iz uradnih evidenc, da kandidat ni
v kazenskem postopku.
Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožilca,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na dan
objave razpisa ni starejše od šestih mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni
opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in pisno
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1 pridobi
Ministrstvo za pravosodje.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje,
Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.
Ministrstvo za pravosodje

Ob-2978/19
Svet Zavoda Grm Novo mesto – Center biotehnike in
turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto, na podlagi sklepa
4. seje z dne 26. 3. 2019 in v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in
spremembe) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
OE Srednja šola za gostinstvo in turizem,
s predvidenim nastopom dela 15. 1. 2020.
Kandidat/-ka mora za imenovanje za funkcijo
ravnatelja/-ice organizacijske enote 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 in spremembe).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje enote.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (potrdila o izobrazbi, program vodenja organizacijske enote, kratek življenjepis, dosedanje delovne izkušnje,
potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence (Ministrstvo za pravosodje) in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni
v kazenskem postopku (Okrajno sodišče) – obe potrdili ne
smeta biti starejši od 30 dni) pošljite v roku 8 dni po objavi
razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Svet Zavoda, Sevno 13, 8000
Novo mesto, s pripisom Za razpis ravnatelja/-ice.
Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Zavoda Grm Novo mesto –
Center biotehnike in turizma
Ob-2979/19
Svet Zavoda Grm Novo mesto – Center biotehnike in
turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto, na podlagi sklepa
4. seje z dne 26. 3. 2019 in v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in
spremembe) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
OE Višja strokovna šola,
s predvidenim nastopom dela 1. 1. 2020.
Kandidat/-ka mora za imenovanje za funkcijo
ravnatelja/-ice organizacijske enote 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 in spremembe).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje enote.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (potrdila o izobrazbi, program vodenja organizacijske enote, kratek življenjepis, dosedanje delovne izkušnje,
potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence (Ministrstvo za pravosodje) in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni
v kazenskem postopku (Okrajno sodišče) – obe potrdili ne
smeta biti starejši od 30 dni) pošljite v roku 8 dni po objavi
razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Svet Zavoda, Sevno 13, 8000
Novo mesto, s pripisom Za razpis ravnatelja/-ice.
Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Zavoda Grm Novo mesto –
Center biotehnike in turizma
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Druge objave
Št. DIR N-041/19-S

Ob-2952/19

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 11/18, 79/18; ZSPDSLS-1) ter na podlagi Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije s sedežem v Ljubljani in
poslovnim naslovom Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ZZZS) objavlja svojo namero za
sklenitev neposredne prodajne pogodbe s pravno osebo
javnega prava.
Predmet prodaje bo nepremičninski sklop ZZZS na
naslovu Ljubljanska cesta 1, 1241 Kamnik, ki zajema:
posamezne dele v etažni lastnini z ID znaki del stavbe
1911-1150-2 (poslovni in drugi prostori v I. in II. nad.),
1911-1150-5 (poslovni prostori v I. nad.), 1911-1150-6
(poslovni prostor v I. nad.), 1911-1150-10 (kotlovnica),
1911-1150-11 (prostor v kleti) in 1911-1150-12 (hodnik v I. nad.) do celote, posamezni del v etažni lastnini z ID znakom del stavbe 1911-1150-8 (centralno
stopnišče skozi stavbo) do deleža ⅚ in posamezni del
1911-1150-9 (hodnik v kleti) do deleža ½, s tem pa že
na podlagi samega zakona tudi tem posameznim delom
pripadajoč delež na posebnem in splošnih skupnih delih
stavbe ID znak stavba 1911-1150.
Podrobnejše informacije o nepremičninskem sklopu, postopku in pogojih prodaje najdete na spletni strani
ZZZS https://www.zzzs.si/index.html v rubriki Novosti na
dnu spletne strani oziroma na sledeči direktni povezavi:
https://www.zzzs.si/ZZZS/internet/zzzs.nsf/webnovosti/A55C63FA40723D80C1258466002AAF03?OpenD
ocument
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Ob-2960/19
Igralniški standard za osebe, ki morajo za delo
v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo imeti
dovoljenje – licenco (Uradni list RS, št. 19/02, 104/04 –
neuradno prečiščeno besedilo, 81/14)
1. Uvod
85.a člen Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS,
št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14 –
popr. in 40/14 – ZIN-B) določa, da morajo posamezne
skupine igralniških delavcev imeti dovoljenje – licenco
za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo.
K vlogi za pridobitev licence mora koncesionar za
osebo, ki želi pridobiti licenco, predložiti dokazila, da
ima zahtevano izobrazbo in izpolnjujejo druge pogoje,
katerih minimum vsebin je opredeljen v igralniških standardih (v nadaljnjem besedilu: standard), na katerega se
v predpisu sklicuje minister, pristojen za finance.
Standard se nanaša na delavce, ki opravljajo dela
in naloge vodij igralnic, krupjeje, vodje iger, osebe, ki
opravljajo interni nadzor ter glavne in pomožne blagajnike. Standard za navedene delavce določa minimum
vsebin in pogojev, ki jih morajo izpolniti za pridobitev
licence.
2. Področje uporabe
Navedeni igralniški standard se uporablja na območju Republike Slovenije in velja za vse koncesionarje, ki
izvajajo posebne igre na srečo v igralnicah in igralnih
salonih.

3. Namen standarda
S standardom so določene posamezne skupine delavcev, ki v okviru organiziranja, izvajanja in nadziranja
posebnih iger na srečo opravljajo dela in naloge le na
podlagi licence.
Standard za posamezne skupine določa izobrazbene, delovne in druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
zaposleni za delo v prirejanju iger na srečo.
Na ta način je za osebe, ki želijo pridobiti licenco,
določen minimum izobrazbe, delovnih izkušenj in drugih
pogojev.
4. Vsebina standarda – licence
a) Opredelitev del in nalog, za katera se zahteva
licenca za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger
na srečo.
Vodja igralnice je oseba, ki zastopa, načrtuje, organizira, vodi, razporeja, koordinira ali nadzira delo igralnice oziroma igralnega salona (npr. direktor igralnice,
namestnik direktorja igralnice, pomočnik direktorja igralnice).
Krupje je oseba, ki neposredno vodi, izvaja ali sodeluje pri izvajanju posebnih iger na srečo (npr. krupje,
delilec kart, vodja igralne mize).
Vodja iger je oseba, ki vodi ali organizira delo na
področju izvajanja iger na igralnih napravah (npr. vodja
oziroma pomočnik oddelka igralnih miz ali igralnih avtomatov).
Interni nadzornik je oseba, ki organizira ali izvaja
nadzor nad procesi v igralnici oziroma igralnem salonu,
v zvezi z izvajanjem posebnih iger na srečo (npr. inšpektor iger, inšpektor na igralnih avtomatih, vodja video
kontrole, video kontrolor).
Glavni ali pomožni blagajnik je oseba, ki organizira
ali izvaja blagajniška dela v zvezi z gotovinskim, negotovinskim ali žetonskim poslovanjem v igralnici oziroma
igralnem salonu (npr. vodja blagajniškega poslovanja,
glavni blagajnik, blagajnik, vodja trezorja).
b) Navedba zahtevane izobrazbe in drugih pogojev
(a) za vodjo igralnice:
– uspešno dokončan izobraževalni program
VII. stopnje in tri leta delovnih izkušenj ali izobraževalni program VI. stopnje in štiri leta delovnih izkušenj
ali izobraževalni program V. stopnje in pet let delovnih
izkušenj kot imetnik licence za delo internega nadzornika, pri čemer lahko vodja igralnice opravlja tudi dela
internega nadzornika, če je tako določeno z internim
aktom koncesionarja;
– znanje dveh tujih jezikov, od tega vsaj enega od
uradnih jezikov EU.
(b) za krupjeja:
– uspešno dokončan izobraževalni program
V. stopnje ali izobraževalni program IV. stopnje in pet let
delovnih izkušenj kot krupje ali opravljeno nacionalno
poklicno kvalifikacijo za poklic krupjeja, pri čemer lahko
krupje opravlja tudi dela vodje igralne mize, če je tako
določeno z internim aktom koncesionarja;
– uspešno dokončan izobraževalni program
III. stopnje, pri čemer lahko krupje kot delilec kart izvaja izključno posebno igro na srečo »poker« (uvrščene
pod točko 1. drugega odstavka 53. člena ZIS) v turnirskem načinu;
– znanje slovenskega ali enega od preostalih uradnih jezikov EU.
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(c) za vodjo iger:
– uspešno dokončan izobraževalni program
VI. stopnje in dve leti delovnih izkušenj kot imetnik licence za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na
srečo, pri čemer lahko vodja iger opravlja tudi dela internega nadzornika, če je tako določeno z internim aktom
koncesionarja;
– znanje slovenskega ali enega od preostalih uradnih jezikov EU.
(d) za internega nadzornika:
– uspešno dokončan izobraževalni program
V. stopnje ali za internega nadzornika na igralnih avtomatih opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo operater/operaterka na igralnih avtomatih, pri čemer lahko
interni nadzornik na igralnih mizah opravlja tudi dela
krupjeja ali vodje igralne mize, če je tako določeno z internim aktom koncesionarja;
– znanje slovenskega ali enega od preostalih uradnih jezikov EU.
(e) za glavnega in pomožnega blagajnika:
– uspešno dokončan izobraževalni program pete
stopnje ali uspešno dokončan program četrte stopnje
in tri leta delovnih izkušenj kot blagajnik, ali opravljeno
nacionalno poklicno kvalifikacijo blagajnik/blagajničarka
v igralnici;
– znanje slovenskega ali enega od preostalih uradnih jezikov EU.
5. Datum in način sprejema
Svet za pripravo igralniških standardov je ta standard sprejel dne 12. 2. 2002, spremembe tega standarda pa dne 15. 7. 2004 in 24. 10. 2014.
Spremembe standarda je 3. 6. 2019 sprejel Izvršilni odbor Združenja igralništva Slovenije pri Turistično
gostinski zbornici Slovenije. 85.a člen Zakona o igrah
na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B) določa, da morajo posamezne skupine igralniških delavcev
imeti dovoljenje – licenco za delo v dejavnosti prirejanja
posebnih iger na srečo. Soglasje k spremembam Igralniških standardov za osebe, ki morajo za delo v dejavnosti
prirejanja posebnih iger na srečo imeti dovoljenje, je na
pobudo Turistično gostinske zbornice Slovenije podalo
pristojno Ministrstvo za finance dne 23. 8. 2019, štev.
soglasja 461-16/2019/4.
Turistično gostinska zbornica Slovenije
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Evidence sindikatov
Št. 101-38/2019-9

Ob-2725/19

V evidenci statutov sindikatov, ki jo hrani Upravna
enota Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, se pri SINDIKATU V DRUŽBI TNT EXPRESS WORLDWIDE, s skrajšanim imenom: SINDIKAT V PODJETJU TNT, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, ki je vpisan v evidenco
pod zaporedno številko 148, z dnem 5. 8. 2019 vpiše
sprememba sedeža sindikata, saj je nov naslov sindikata: Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana.

Stran

1907

Stran

1908 /

Št.

55 / 13. 9. 2019

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 02110-22/2019

Ob-2954/19

Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom
11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN
(Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku –
ZUP (Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b., 105/06 – ZUS-1
in 126/07) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlih Vodopivec Maksimilijanu, Potoče 46, 5263 Dobravlje, Mihelj Antonu, Brje 132, 5263
Dobravlje in Furlan Francu, Dobravlje, lastnikih parcel
*146/2, *148/3 k.o. 2395 Brje, da se javijo v 30 dneh
od dneva objave oklica in vstopijo v postopek ureditve meje med parcelama *146/2, *148/3 in parcelama
*146/3, 984/6 k.o. 2395 Brje.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na
objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani
lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko
mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 19. 6. 2019
Št. 02110-23/2019

Ob-2955/19

Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom
11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN
(Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku –
ZUP (Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b., 105/06 – ZUS-1
in 126/07) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlih Čermelj Antoniji, Vrtovin 45,
5263 Dobravlje in Čermelj Danijeli, Vrtovin 45, 5263
Dobravlje, lastnicah parcele 1256 k.o. 2383 Vrtovin, da
se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo
v postopek ureditve meje med parcelo 1256 in parcelo
1264 k.o. 2383 Vrtovin.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na
objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani
lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko
mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 19. 6. 2019
Št. 02112-2667/2019-2

Ob-2972/19

K.o. 684 Zgornji Duplek
IDPOS: 6507
Datum izdaje: 13. 9. 2019
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna
geodetska uprava Maribor izdaja na podlagi 30. člena
Zakona o geodetski dejavnosti – ZGeoD-1 (Uradni
list RS, št. 77/10 in 61/17 – ZAID) v zadevi nastavitve
zemljiškega katastra za zemljišča v katastrski občini
684 Zgornji Duplek, ki niso evidentirana v zemljiškem
katastru, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Maribor z dnem 13. 9. 2019
prične po uradni dolžnosti v katastrski občini 684 Zgor-

nji Duplek izvajati postopek nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča, ki niso evidentirana v zemljiškem
katastru, in sicer za zemljišča, ki ležijo znotraj meje območja nastavitve zemljiškega katastra. Meja območja
nastavitve zemljiškega katastra poteka znotraj območja, ki ga omejujejo parcele 366/6, 369/2, 370 in 1124/2
k.o. 684 Zgornji Duplek.
2. Postopek nastavitve zemljiškega katastra bo
izvajala Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Maribor.
3. Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Maribor poziva neznane imetnike
pravic na območju iz 1. točke izreka tega sklepa, da
prijavijo podatke o zemljiščih in priglasijo sodelovanje
v postopku nastavitve zemljiškega katastra. Neznani
imetniki pravic lahko podatke o zemljiščih posredujejo
in priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega katastra najkasneje do 31. 10. 2019.
4. Postopek nastavitve zemljiškega katastra bo
potekal v naslednjih fazah:
– izvedba ustne obravnave, ki bo razpisana dne
16. 9. 2019 in izvedena dne 8. 10. 2019;
– izvedba morebitnih drugih dokazov za ugotovitev podatkov zemljiškega katastra, najkasneje do dne
31. 11. 2019;
– izdelava predloga nastavitve zemljiškega katastra, najkasneje do dne 15. 12. 2019;
– poziv sodišču za začetek postopka nastavitve ali
dopolnitve zemljiške knjige, najkasneje do dne 31. 12.
2019;
– evidentiranje predloga nastavljenega zemljiškega katastra in lastnikov parcel po prejemu pravnomočnega sklepa sodišča, ki vodi zemljiško knjigo.
5. Stroškov postopka ni.
Obrazložitev:
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna
geodetska uprava Maribor (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) je dne 13. 9. 2019 v skladu s 142. členom Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl.
US, 61/17 – ZAID, 7/18 in 33/19) po uradni dolžnosti
v katastrski občini 684 Zgornji Duplek uvedla postopek nastavitve zemljiškega katastra za zemljišče, ki ni
evidentirano v zemljiškem katastru. Geodetska uprava
je namreč ugotovila, da v katastrski občini 684 Zgornji
Duplek zemljišče, ki ga omejujejo parcele 366/6, 369/2,
370 in 1124/2 k.o. 684 Zgornji Duplek, sploh ni evidentirano v zemljiškem katastru.
Prvi odstavek 142. člena ZEN določa, da se postopek nastavitve zemljiškega katastra lahko izvede za
zemljišča, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru.
Drugi odstavek 142. člena ZEN določa, da se postopek
nastavitve zemljiškega katastra začne z objavo sklepa
o nastavitvi zemljiškega katastra v Uradnem listu Republike Slovenije in na krajevno običajen način.
Geodetska uprava je na podlagi tretjega odstavka 142. člena ZEN s tem sklepom določila območje, na katerem se izvede postopek nastavitve zemljiškega katastra, in sicer znotraj območja, ki ga omejujejo parcele 366/6, 369/2, 370 in 1124/2 k.o. 684 Zgornji
Duplek. Prav tako je geodetska uprava s tem sklepom
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na podlagi tretjega odstavka 142. člena ZEN objavila
podatek o začetku postopka, podatek o izvajalcu postopka in poziv neznanim imetnikom pravic, da prijavijo
podatke o zemljiščih in priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega katastra. S tem sklepom pa
je geodetska uprava določila tudi roke za izvedbo posamezne faze postopka.
Na podlagi 118. člena in v skladu s 113. členom
Zakona o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni
list RS, št. 24/06 – u.p.b. in nasl.), je geodetska uprava
odločila, da stroškov postopka ni.
Geodetska uprava je sklep izdala v skladu z drugim in tretjim odstavkom 142. člena ZEN.
Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper ta sklep pritožba v skladu s prvim odstavkom 258. člena ZUP ni dovoljena.
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Območna geodetska uprava Maribor
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Objave sodišč
splošnih skupnih delov stavbe na parcelah št. 504/8,
504/25 in 504/27 k.o. 604 Gradiška.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 8. 2019

Izvršbe
Z 191/2019

Os-2850/19

V zadevi zavarovanja opr. št. Z 191/2019 upnice Plinarne Maribor družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.o.o., Plinarniška
ulica 9, Maribor, ki ga zastopa odv. Petra Jug Pavlin
– odvetnica, Partizanska cesta 23, Maribor, zoper dolžnico Tadejo Požar, Ulica heroja Šlandra 17, Maribor –
dostava, zaradi zavarovanja 417,74 EUR s pripadki, je
bil na podlagi sklepa o zavarovanju Okrajnega sodišča
v Mariboru, Z 191/2019 z dne 2. 7. 2019, z zapisnikom
z dne 20. 8. 2019 ob 8.30 opravljena zaznamba rubeža
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje – posamezni del št. 187 v stavbi 2394 k.o. 657
Maribor-Grad (stanovanjska enota 05601/2) v izmeri
72 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Ulica heroja Šlandra 17, Maribor, v lasti dolžnice Tadeje Požar,
EMŠO 2504963505111, do 1/1 celote.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 8. 2019
Z 141/2019

Os-2851/19

V zadevi zavarovanja opr. št. Z 141/2019 upnice
Plinarne Maribor d.o.o., Plinarniška ulica 9, Maribor,
po Petra Jug Pavlin – odvetnica, Partizanska cesta 23,
Maribor, zoper dolžnico Tadejo Požar, Ulica heroja
Šlandra 17, Maribor – dostava, zaradi zavarovanja
947,16 EUR s pripadki, je bil na podlagi sklepa o zavarovanju Okrajnega sodišča v Mariboru, Z 141/2019
z dne 1. 7. 2019, z zapisnikom z dne 20. 8. 2019 opravljena zaznamba rubeža nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo, to je stanovanje – posamezni del
št. 187 v stavbi 2394 k.o. 657 Maribor-Grad (stanovanjska enota 05601/2) v izmeri 72 m2, v večstanovanjski
stavbi na naslovu Ulica heroja Šlandra 17, Maribor,
v lasti dolžnice Tadeje Požar, EMŠO 2504963505111,
do 1/1 celote.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 8. 2019
VL 113220/2011

Os-2866/19

Okrajno sodišče v Mariboru je po strokovni sodelavki Vanji Kampl, v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., matična št. 5063345000, davčna
št. 80040306, Verovškova 60b, Ljubljana, zoper dolžnika
Branka Hrovat, EMŠO 1303952500267, Gradiška 218,
Pesnica pri Mariboru, zaradi izterjave 14.928,44 EUR
s pp, o vlogi upnika z dne 21. 8. 2019 o umiku, izven
naroka, 27. avgusta 2019 sklenilo:
Izvršilni postopek se ustavi.
Razveljavi se na podlagi sklepa opr. št.
VL 113220/2011 z dne 23. 12. 2014, dne 16. 2.
2015 opravljeni rubež nepremičnine, ki (še) ni vpisana v zemljiško knjigo – trisobno stanovanje (v izmeri
120 m2) kot posameznega dela stavbe št. 1, ki se nahaja
v pritličju stavbe 418 v k.o. 604 Gradiška, na naslovu
Gradiška 218, Pesnica pri Mariboru, ter pripadajočih

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
0406 I 301/2018

Os-2886/19

Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni zadevi upnika Uroša Grilc, Senuše 43/b, Leskovec pri Krškem, ki
ga zastopa Jalovec Kristina – odvetnica, Cesta krških
žrtev 6, Krško, proti dolžniku Boštjanu Vrhovšek, Ardro
pri Raki 5a, Raka, zaradi izterjave 74.909,53 EUR s pp,
sklenilo:
Dolžniku Boštjanu Vrhovšku, Ardro pri Raki 5a,
Raka, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Marija Vrisk –
odvetnica, Cesta krških žrtev 12b, Krško.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 29. 8. 2019
I N 369/2019

Os-2608/19

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni
svetovalki Maji Polončič, v nepravdni zadevi predlagatelja Zmagoslava Zidar, Koseskega ulica 1, Ljubljana,
ki ga zastopa Matej Skaza, odvetnik v Ljubljani, zoper
nasprotno udeleženko Milijano Pucarević, bivališče neznano, zaradi razveze zakonske zveze, o imenovanju
začasne zastopnice, dne 5. julija 2019 sklenilo:
Za začasno zastopnico za nasprotno udeleženko se imenuje odvetnica Carmen Dobnik, Likozarjeva
ulica 6, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2019
2769 I 4271/2016

Os-2811/19

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., matična št. 5226406000, davčna št. 23034033, Verovškova ulica 62, Ljubljana, zoper dolžnika Mitya Kodermac,
EMŠO 0905969500461, Sukhunvit Soi 4, Bangkok, ki
ga zastopa zak. zast. Simona Zupan – odvetnica, Pražakova ulica 7, Ljubljana, zaradi izterjave 652,86 EUR
s pp, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Simona Zupan.
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Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 7. 2019
I 63/2019

Os-2805/19

Okrajno sodišče v Trebnjem je v izvršilni zadevi
upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, MŠ 1198459, Dunajska cesta 20, Ljubljana, zoper dolžnika Stanislava Matjaž, EMŠO 1312975501103, nazadnje Hrastno 3, Šentrupert, zaradi izterjave nadomestila preživnine (pcto.
1.938,79 EUR s pp), dne 19. julija 2019 sklenilo:
Za začasno zastopnico za sprejemanje pisanj za
dolžnika Stanislava Matjaža, nazadnje stanujočega Hrastno 3, Šentrupert, se imenuje odvetnica Ada Grandovec Gole, Gubčeva cesta 41, Trebnje.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 19. 7. 2019

Oklici dedičem in neznanim upnikom
Os-2810/19
Zapuščinska zadeva; po pok. Antonu Pisonu, sinu
Jakoba, neznanega datuma rojstva in bivališča, ki je bil
razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča,
opr. št. N 109/2016 z dne 9. 6. 2017 in določenim datumom smrti 18. 5. 1927.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 8. 2019
I D 409/2016-64

Os-2849/19

Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščinski
postopek po pokojnem Francu Fendetu, roj. 7. 11. 1929,
umrlem 1. 4. 2002, nazadnje stanujočem na naslovu
Oberstar 7, DE 7129 Brackenheim.
Zapustnik je bil razvezan in brez potomcev. Imel je
mamo Frančiško Cederman, poročeno Fende in očeta
Fende Franca. Starša sta umrla pred zapustnikom, bratov in sester ni imel.
Oče zapustnika Franc Fende je imel brata Fende
Valentina, ki je imel hčerke Marijo Lukanc, Nežo Urbanček, Frančiško Fende, Ivano Fende, Angelo Fende ter
sina Fende Jožeta. Vsi so pokojni, Frančiška Fende in
Ivana Fende sta umrli pred zapustnikom in nista imeli
potomcev. Sestrična zapustnika Marija Lukanc je zapustila hčerki Ano Sajovic in Frančiško Lukanc. Sestrična
zapustnika Neža Urbanček je zapustila hčerke Nežo
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Benedičič, Antonijo Ojsteršek in Pavlo Omers. Antonija
Ojsteršek in Pavla Omers sta pokojni. Antonija Ojsteršek
je zapustila hči Vesno Ojsteršek. Pavla Omers je zapustila sina Marjana Omersa in hči Jano Žagar. Bratranec
zapustnika Jože Fende je zapustil hčerki Ljudmilo Sekne
in Ivano Zdešar ter sina Fende Janeza. Sestrična zapustnika Angela Fende je zapustila hčerki Angelo Pilar,
Kristino Potočnik in sina Janeza Rozmana. Vsi trije so
pokojni. Angela Pilar je zapustila sina Franca Pilarja in
hči Marjetko Hafner. Kristina Potočnik je zapustila sina
Francija Potočnika in hči Ireno Razinger. Sin Janez Rozman je zapustil sinova Vilka Rozmana in Matjaža Rozmana (slednji je pokojni, zapustil je hči Anito Rozman)
ter hči Natašo Rozman Kavčič.
Mama zapustnika Frančiška Fende je imela brata
Cuderman Ignacija, ki je zapustil hčerki Cirilo Cuderman in Francko Cuderman ter sinove Cuderman Mirka, Cuderman Jožeta ter Slavka Cuderman in Vinka
Cudermana. Slednja dva sta pokojna. Slavko Cuderman je zapustil hči Alenko Cuderman in sina Cuderman
Slavka ml. Vinko Cuderman je umrl pred zapustnikom
in je zapustil sina Cuderman Aleša. Mama zapustnika
Frančiška Fende je imela še brata Franca Cedermana
(rojenega 1886 leta).
Ker podatki o vseh dedičih III. dednega reda sodišču niso znani, sodišče na podlagi določbe 206. člena
Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in ga zaključilo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 8. 2019
D 692/2017-24

Os-2865/19

Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščinski postopek po pokojni Mariji Klemen, roj. 21. 3. 1925,
državljanki RS, vdovi, umrli 13. 9. 2017, nazadnje stanujoči Prečna ulica 7, Kranj.
Zapustnica je bila vdova in ni imela otrok. Imela je
mamo Nežo Černe (rojeno Cetinski), rojeno 23. 1. 1903
in očeta Černe Jožefa, rojenega 15. 7. 1894. Oba sta
ob rojstvu zapustnice prebivala na naslovu Škrilj 8, Kočevje. Sodišče z drugimi podatki o zapustničinih starših
ne razpolaga. Zapustnica naj bi imela tudi brata. Tudi
z njegovimi podatki sodišče ne razpolaga.
Na podlagi določbe 206. člena Zakona o dedovanju
zato sodišče poziva morebitne dediče II. in III. dednega
reda oziroma vse, ki mislijo da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica na oglasni deski naslovnega
sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi razpoložljivih
podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 8. 2019
D 92/2019

Os-2840/19

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Prelog Alexandru, roj. 6. 11. 1932, z zadnjim stalnim prebivališčem v ZDA, 632 Davidson dr.
Highland Heights, Ohio, ki je umrl 10. 4. 2011.
Kot zakoniti dediči bi prišli v poštev poleg zap. vdove Ane Prelog tudi zap. potomci, ki sodišču niso znani.
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Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 8. 2019
III D 307/2017

Os-2773/19

Pri naslovnem sodišču teče naknadni zapuščinski
postopek po pok. Muha Francu, pok. Franca, roj. 14. 12.
1866, stalno stanujoč na naslovu Tublje pri Hrpeljah
št. 12 (v z.k. št. 19), p. Kozina, ki je umrl dne 4. 9. 1933,
zaradi dedovanja premoženjskih pravic, ki so bile vrnjene zapustniku kot nekdanjemu članu Agrarne skupnosti
Tublje.
Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh dedičih po
zgoraj navedenem zapustniku, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od
objave tega oklica zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče
nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 19. 8. 2019
III D 313/1979

Os-2774/19

Pri naslovnem sodišču teče naknadni zapuščinski
postopek po pok. Jožefu Opara, pok. Jožefa, roj. 13. 1.
1905, stalno stanujoč na naslovu Tublje pri Hrpeljah
št. 12 (prej h. št. 13), ki je umrl dne 17. 7. 1979, zaradi
dedovanja premoženjskih pravic, ki so bile vrnjene zapustniku kot nekdanjemu članu Agrarne skupnosti Tublje.
Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh dedičih po
zgoraj navedenem zapustniku, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od
objave tega oklica zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče
nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 19. 8. 2019

Oklici pogrešanih
N 24/2019

Os-2940/19

Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog predlagateljice Marije Černe, Dobravlje 60, Dobravlje, ki jo zastopa Nejc Ukmar, odvetnik v Sežani, postopek o razglasitvi pogrešanih: 1. Ivanka Černigoj, Rio Branko 106,
Rio de Janeiro, 2. Cvetka Černigoj, Rio Branko 106, Rio
de Janeiro, 3. Boris Černigoj, Rio Branko 106, Rio de

Janeiro, 4. Stanko Černigoj, Rio Branko 106, Rio de Janeiro, ki jih zastopa skrbnica za poseben primer Vesna
Fašink, odvetnica v Idriji, za mrtve.
Iz pridobljenih listin izhaja, da je bila Ivanka Černigoj, Rio Branko 106, Rio de Janeiro, hčerka dne 6. 6.
1954 umrle Marije Jerkič, roj. Štor. Ivanka Černigoj je
imela še brata Avgusta Jerkiča, sestro Zoro Bakaršič in
sestro Antonijo Černigoj, ki je bila takrat že pokojna. Po
njej so za dedovanje prišli v poštev njeni otroci Cvetka
Černigoj, Boris Černigoj in Stanko Černigoj, vsi Rio
Branko 106, Rio de Janeiro. Njihov oče je bil Franc Černigoj. Nasprotni udeleženci so bili rojeni v Južni Ameriki,
o datumu rojstva in smrti ni evidentiranih podatkov. Drugi
podatki o pogrešanih ne obstajajo.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju
in smrti pogrešanih Ivanke Černigoj, Cvetke Černigoj,
Borisa Černigoja in Stanka Černigoja, naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi oklica
v Uradnem listu RS, oglasni deski UE Ajdovščina ter
sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka
sodišče pogrešane razglasilo za mrtve.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 4. 9. 2019
N 13/2019

Os-2817/19

Pri Okrajnem sodišču v Črnomlju je v teku nepravdni postopek za razglasitev pogrešane osebe Vincenca
Fink, rojen 8. 2. 1928 v Tanči Gori, z zadnjim znanim
bivališčem na naslovu Kvasica 5, Dragatuš, za mrtvega.
Pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi
in njegovem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Črnomlju v roku treh mesecev od objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešano
osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 21. 8. 2019
I N 43/2019

Os-2847/19

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Marije Žbogar, Bilje 175, Renče, ki jo zastopa
notarka Andreja Cajhen iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi pogrešanega Valentina Uršič, Banjšice, ki ga
zastopa skrbnik za poseben primer Jernej Velikonja,
odvetnik v Ajdovščini, za mrtvega.
Iz priloženih listin izhaja, da se je pogrešani rodil
2. 1. 1866 materi Katarini in očetu Antonu na Banjšicah
ter da se je poročil z Marijo Vončina dne 21. 11. 1900.
Drugi podatki o pogrešanem ne obstajajo.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju
in smrti pogrešanega Valentina Uršiča, naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi oklica
v Uradnem listu RS, oglasni deski UE Nova Gorica ter
sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka
sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 8. 2019
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ulica 39,
2000 Maribor, kot izdajatelj, naslednje dokumente, in
sicer: 1. police za sklenitev GRAWE avtomobilskega zavarovanja: 8594248; 8757744; 8720538; 8757668-89;
8757962; 8601406-10; 2. ponudba za sklenitev produkta GRAWE Odgovornost: 977364-72; 3. zelene karte:
SLO-10/172139; SLO-10/184415; SLO-10/201725-29;
SLO-10/201732; SLO-10/ 201947; SLO-10/201949;
SLO-10/221580; SLO-10/336238; SLO-10/336848;
SLO-10/202588; SLO-10/221463; SLO-10/317908-11;
SLO-10/221704; SLO-10/336878-96; SLO-10/337098;
SLO-10/337102; SLO-10/337111; SLO-10/61951-52;
SLO-10/77003-07; SLO-10/183725; SLO-10/184665;
SLO-10/184858-60; SLO-10/200943; SLI-10/249559;
SLO-10/112625-26; SLO-10/144754; SLO-10/154890-91;
SLO-10/154893-96; SLO-10/154913; SLO-10/161165-69;
SLO-10/332982; SLO-10/151371; 4. polica za sklenitev
produkta GRAWE Privat: 183730; 5. police za sklenitev produkta GRAWE Samostojna Nezgoda: 679187-94;
669326-34; 677969; 678302-10; 679162-71. Ob-2951/19

Spričevala preklicujejo
Gusić Nina, Cesta v Mestni log 70, Ljubljana, indeks, št. 20130071, izdala Pravna fakulteta Ljubljana,
leto izdaje 2013. gnx-340898
Videnšek Nuša, Globoče 14b, Vojnik, indeks,
št. 20110392, izdala Pravna fakulteta, leto izdaje 2011.
gnw-340899

Drugo preklicujejo
DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec,
izvod licence, št. 014558/055, za vozilo Mercedes Benz,
reg. št. CE FZ-100. gno-340907
DUŠAN GRMEK S.P., Hruševica 9A, Štanjel, izvod licence, št. 013417/001, za vozilo MAN, reg.
št. KP A8-407, veljavnost do 14. 10. 2019. gnc-340894
FRANCI MATOZ – ODVETNIK, Ulica Ob parku 2, Koper – Capodistria, CCBE izkaznico: ID številka 3860-543920, št. 307/02, izdajatelj Odvetniška
zbornica Slovenije. gnn-340908
Jagrič Lucija, Topniška 29, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnm-340884
Jure Sušina s.p., Pot Draga Jakopiča 21, Ljubljana-Črnuče, izvod licence, št. 013618/001, za vozilo Mercedes-Benz E-class, reg. št. LJ 560 NI, veljavnost do
7. 12. 2020. gnu-340901
Levačič Matic, Mali Dol 1a, Jakobski Dol, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 8656CA87.
gnl-340885

Maleš Ivan, Nasovče 33, Komenda, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti
za pridobitev licence v cestnem prometu, št. 604023,
izdajatelj Ministrstvo za promet in zveze, leto izdaje
1997. gng-340890
MAROLT BETON d.o.o., Sinja Gorica 13, Vrhnika, izvod licence, št. GE008638/04889/013, za tovorno vozilo, reg. št. LJIH-485, veljavnost do 5. 4. 2022.
gny-340897
PATRICK TRANS d.o.o., Šmarje 136, Šmarje, izvod licence, št. GEO008126/06175/001, za vozilo reg.
št. KP FD 560. gne-340892
PATRICK TRANS d.o.o., Šmarje 136, Šmarje, izvod licence, št. GEO008126/06175/003, za vozilo reg.
št. KP BP 320. gnd-340893
School service- Šolski servis d.o.o., Reboljeva 2,
Ljubljana, izvod licence, št. G009267/00434/006, za vozilo Renault Master, reg. št. LJ FA-330, veljavnost do
20. 12. 2022. gnf-340891
SŽ – Tovorni promet, d.o.o., Kolodvorska
ulica 11, Ljubljana, štampiljko kovinsko, z blazinico, dimenzij 4x2 cm, barva odtisa: rdeča, z vsebino: zgoraj:
SŽ EXPRESS, na sredini: datum na obračanje; spodaj:
PREVZEM 120. gnv-340900
URDIH
TRANSPORT
d.o.o.,
Mednarodni prehod 2A, Šempeter pri Gorici, izvod licence, št. GE009046/05352/029, za vlečno vozilo, reg.
št. GO RH-590, veljavnost do 23. 10. 2022. gnz-340896
Vavpotič Manca, Srednjevaška ulica 41c, Škofljica, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnb-340895
Vidaković Milorad, Goriška ulica 19a, Maribor, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500021385002, izdal
Cetis Celje d.d. gni-340888
Vršič Anja, Trubarjeva ulica 6, Gornja Radgona,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Murska Sobota,
št. 0006130403. gnk-340886
Zalokar Leonida, Dunajska 186, Ljubljana, magisterij, št. 57/04, izdan na ime Leonida Šober, izdajatelj Pedagoška fakulteta Ljubljana, leto izdaje 2004.
gnj-340887
Zemljič Urška, Črnogorska ul. 19, Maribor, dijaško izkaznico, izdala Evropska mladinska kartica,
št. 9124422. gnh-340889
ŽONTA, d.o.o., Gaji 44, Celje, izvod licence, št. GE010602/08430/003, za vozilo Volvo, reg.
št. CEZONTA1, veljavnost do 11. 4. 2024. gnt-340902
ŽONTA, d.o.o., Gaji 44, Celje, izvod licence,
št. GE010602/08430/005, za vozilo Mercedes Benz, reg.
št. CEZONTA3, veljavnost do 11. 4. 2024. gns-340903
ŽONTA, d.o.o., Gaji 44, Celje, izvod licence, št. GE010602/08430/006, za vozilo MAN, reg.
št. CEZONTA6, veljavnost do 11. 4. 2024. gnr-340904
ŽONTA, d.o.o., Gaji 44, Celje, izvod licence, št. GE010602/08430/008, za vozilo Volvo, reg.
št. CEZONT13, veljavnost do 11. 4. 2024. gnu-340905
ŽONTA, d.o.o., Gaji 44, Celje, izvod licence, št. GE010602/08430/002, za vozilo MAN, reg.
št. CE VV-408, veljavnost do 11. 4. 2024. gnp-340906
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