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Leto XXIX

Javni razpisi
Ob-3246/19
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih
projektov na področju romske skupnosti v Republiki
Slovenjiji, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
– oznaka razpisa JPR-Romi-2020.
Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov
ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki
Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi, izvedenih
v letu 2020.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 92.115,00 evrov.
Razpis bo trajal od 25. 10. do 25. 11. 2019.
Besedilo javnega razpisa bo 25. 10. 2019 objavljeno
na spletni strani Ministrstva za kulturo: www.mk.gov.si.
Ministrstvo za kulturo
Št. 5100-20/2019-1

Ob-3251/19

Na podlagi 135. in 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 sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije (Uradni
list RS-MP, št. 59/03), Protokola zasedanja skupnega
odbora Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije ter Znanstvenega in tehnološkega
raziskovalnega sveta Turčije, podpisanega 16. maja
2019 v Ljubljani (v nadaljevanju: Protokol), Protokola
o spremembi protokola z dne 11. 10. 2019 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, št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2.
2019, št. 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019 in
št. 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019 (v nadaljevanju:
metodologija) objavlja Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko
Turčijo v letih 2020–2023
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih
in turških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2020–2023 na vseh raziskovalnih področjih.
Bilateralni projekti trajajo tri leta. V okviru tega javnega
razpisa sodelujeta državi Republika Slovenija in Republika Turčija.
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 bo zagotavljal osnovni vir
financiranja za realizacijo prijavljenega bilateralnega
projekta.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je
okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Turčijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih turških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih
raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske
unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.
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5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
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.
Za posameznega vodjo bilateralnega projekta lahko
prijavno vlogo odda le en prijavitelj. 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), dokumentiranega sodelovanja
z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalnega števila čistih citatov v zadnjih desetih letih,
ki jih mora vodja prijavljenega bilateralnega projekta
izkazati, in je: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3≥ 0 (kjer CI pomeni
število čistih citatov). Vrednosti so enake za vse vede.
Če je raziskovalec najmanj tri mesece odsoten
zaradi izrabe dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, bolezni ali poškodbe oziroma drugih
primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdrav
stvenem zavarovanju, oziroma zaposlitve izven
raziskovalne dejavnosti, se pri preverjanju pogojev
in ocenjevanju raziskovalca upošteva ustrezno daljše časovno obdobje. Na podaljšanje upoštevanega
obdobja ne vpliva koriščenje dopusta za nego in varstvo otroka v obliki delne odsotnosti z dela. Navedite
obdobje in razloge v zadnjih petih letih, v katerem
raziskovalec ni bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti oziroma je bil dalj časa odsoten. Pri preverjanju
vstopnih pogojev bo agencija upoštevala le podatke,
navedene v prijavi pod točko 8.
Pogoji se preverijo na dan zaključka javnega razpisa.
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Med sodelujoče raziskovalce
v Republiki Sloveniji se mora vključiti vsaj enega raziskovalca na začetku kariere, ki je doktorski študent ali
podoktorand v skladu z osmim odstavkom 136. člena
Pravilnika o postopkih. Podoktorand je raziskovalec,
pri katerem ni preteklo več kot tri leta po letu zagovora
prvega doktorata znanosti. Vsi sodelujoči slovenski
raziskovalci morajo biti vpisani v evidenco RO (šifra
raziskovalca).
Slovenski in turški vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določita pristojni instituciji. V Republiki Turčiji je pristojna institucija Turški znanstveni in tehnološki raziskovalni center
(TÜBİTAK), ki bo javni razpis objavila na spletni strani:
www.tubitak.gov.tr. Kontaktna oseba na turški strani
je gospa Burcu Kaptan, telefon: +90 312 298 14 71,
e-pošta: uidb@64;tubitak.gov.tr.
6. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prijave bo obravnavala strokovna komisija, ki jo
s sklepom imenuje direktor agencije.
Strokovna komisija obravnava in preveri prijave,
upoštevaje pogoje in merila po naslednjem vrstnem
redu:
1. izpolnjevanje vstopnih pogojev vodij projektov, kot jih določa metodologija in ovrednotenje prijav
v skladu s 138. členom Pravilnika o postopkih;
2. ugotavljanje izpolnjevanja pogoja vključenosti
raziskovalcev na začetku kariere (peti odstavek 5. točke javnega razpisa);
3. ugotavljanje prednostnega merila prijav glede
obveznega deleža bilateralnih projektov (20 %), katerih
vodje so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se
leto zagovora doktorata; v nadaljevanju: mladi vodja);
4. prednost pri izboru prijav, katerih vodje niso
imeli odobrenih bilateralnih projektov z Republiko Turčijo na zadnjih treh razpisih agencije (2017–2019,
2018–2021 in 2019–2022).
Strokovna komisija pripravi predlog seznama prijav s pripadajočimi ocenami iz 138. člena Pravilnika
o postopkih, pri čemer razvrsti prijave po sledečem
vrstnem redu:
– na vrh seznama se razvrsti 20 % prijav, katerih
vodje so mladi vodje bilateralnega projekta, 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;
– 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 bilateralnih projektov z Republiko
Turčijo na zadnjih treh razpisih agencije (2017–2019,
2018–2021 in 2019–2022);
– na seznam prijav se na koncu, ločeno od ostalih
zgoraj omenjenih prijav razvrsti prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev in zato tudi niso ocenjene.
Predlog seznama prijav strokovna komisija preda
slovenskemu delu mednarodnega pooblaščenega telesa, imenovanega Meddržavna komisija za znanstveno
in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in
Republiko Turčijo (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 ocenjene prijave.
Na podlagi 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 mladi vodje bilateralnih projektov. 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 sofinanciranje
bilateralnih projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega
razpisa v celotnem razpisnem obdobju, predvidoma od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2023, znaša okvirno do
48.000,00 EUR, največ do 12.000,00 EUR za sprejeti
bilateralni projekt za celotno obdobje sofinanciranja
treh let.
Sofinanciranje v letih 2020–2023 je vezano na
sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta
ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
V skladu s podpisanim dogovorom Republike Slovenije in Republike Turčije bo agencija sofinancirala
slovenskim prijaviteljem (raziskovalnim organizacijam)
upravičene stroške javnega razpisa, in sicer:
– mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo
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časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki
Turčiji;
– stroške bivanja za gostujoče turške raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji do največ 100,00 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške prenočnin največ do
1.250,00 EUR mesečno;
– dnevnice za gostujoče turške raziskovalce ob
obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi
(Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Uradni list RS,
št. 140/06, 76/08 in 63/17; v nadaljevanju: uredba),
v času objave tega razpisa 21,39 EUR;
– lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije za turške raziskovalce ob
obiskih v Sloveniji, vključno s prevozom od vstopnega
mesta v državo do gostujoče ustanove in nazaj.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije ne
glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo turškim raziskovalcem akontacijo dnevnic ob prihodu
v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po
uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelji sami
krijejo stroške za zdravstveno zavarovanje slovenskim
raziskovalcem.
8. Čas izvajanja razpisa: obdobje realizacije (izvedba obiskov) predmeta javnega razpisa je predvidoma od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2023.
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-TR-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 19. 12. 2019 do 15. ure.
9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega
podpisa
V primeru, ko 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-TR-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 Republiko Turčijo
v letih 2020–2023« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.
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Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije
eObrazci do vključno 19. 12. 2019 do 15. ure in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako
do vključno 19. 12. 2019 do 15. ure. Kot pravočasna se
šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 19. 12. 2019 do 15. ure (upošteva se
poštni žig).
9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave
Nepravočasnih in nepravilno označenih ter nepopolnih prijav Komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo 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 6. 1. 2020 ob 11. 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 odločitve pristojnega
organa (predvidoma aprila 2020).
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis bo
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije
(www.arrs.si). Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri odgovorni osebi za
javni razpis, Fani Rožič Novak, po tel. 01/400-59-50,
vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali po e-pošti: Fani.Rozic-Novak@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Ob-3245/19
Občina Krško 25. 10. 2019 objavlja Javni razpis
o sofinanciranju programov s področja tehnične
kulture v letu 2020 v občini Krško. Vse podrobnosti
o razpisu, skupaj z razpisno dokumentacijo, so dostop
ne na spletni strani Občine Krško www.krsko.si. Rok za
vložitev vlog: 6. 12. 2019.
Občina Krško 25. 10. 2019 objavlja Javni razpis
o sofinanciranju programov za otroke in mladino
v letu 2020 v občini Krško. Vse podrobnosti o razpisu,
skupaj z razpisno dokumentacijo, so dostopne na spletni
strani Občine Krško www.krsko.si. Rok za vložitev vlog:
6. 12. 2019.
Občina Krško 25. 10. 2019 objavlja Javni razpis
o sofinanciranju projektov ohranjanja in vzdrževanja
premične in nepremične kulturne dediščine v letu
2020 v občini Krško. Vse podrobnosti o razpisu, skupaj z razpisno dokumentacijo, so dostopne na spletni
strani Občine Krško www.krsko.si. Rok za vložitev vlog:
6. 12. 2019.
Občina Krško 25. 10. 2019 objavlja Javni razpis
o sofinanciranju programov in projektov s področja
kulture v letu 2020 v občini Krško. Vse podrobnosti
o razpisu, skupaj z razpisno dokumentacijo, so dostop
ne na spletni strani Občine Krško www.krsko.si. Rok za
vložitev vlog: 6. 12. 2019.
Občina Krško 25. 10. 2019 objavlja Javni poziv
o sofinanciranju kulturnih programov protokolarnega značaja v letu 2020 v občini Krško. Vse podrobnosti o razpisu, skupaj z razpisno dokumentacijo, so
dostopne na spletni strani Občine Krško www.krsko.si.
Rok za vložitev vlog: 6. 12. 2019.
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Občina Krško 25. 10. 2019 objavlja Javni razpis
o sofinanciranju programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2020 v občini
Krško. Vse podrobnosti o razpisu, skupaj z razpisno
dokumentacijo, so dostopne na spletni strani Občine
Krško www.krsko.si. Rok za vložitev vlog: 6. 12. 2019.
Občina Krško 25. 10. 2019 objavlja Javni razpis
o sofinanciranju programov na področju športa
v letu 2020 v občini Krško. Vse podrobnosti o razpisu, skupaj z razpisno dokumentacijo, so dostopne
na spletni strani Občine Krško www.krsko.si. Rok za
vložitev vlog: 6. 12. 2019.
Občina Krško
Št. 1411-0001/2019-202

Ob-3249/19

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in Odloka
o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2019
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2019) Občina
Ravne na Koroškem objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nakupa invalidskih
pripomočkov in naprav ter prilagoditev bivalnih
prostorov v letu 2019
1. Podatki o naročniku: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa invalidskih pripomočkov in naprav za izboljšanje
kvalitete življenja invalidov ter za prilagoditev bivalnih
prostorov v letu 2019.
Za namen prilagoditev bivalnih prostorov se namenijo sredstva za sofinanciranje:
– Preureditev sanitarij v nepremičnini v status
invalidnih sanitarij v skladu z normativi in standardi
gradbene zakonodaje,
– Preureditve elektroinštalacije v nepremičnini,
– Ureditev klančin za nemoten vstop v nepremičnino,
– Nakup in montažo držal ob stopniščih,
– Nakup in vgradnjo kopalniških pripomočkov,
– Zamenjavo in nakup stavbnega pohištva –
vhodnih in notranjih vrat,
– Nakup in vgradnjo dvigala za nemoten dostop
v nepremičnino.
3. Okvirna višina razpisanih sredstev in najvišja
višina sofinanciranja
Okvirna višina proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje nakupa invalidskih pripomočkov
in naprav za izboljšanje kvalitete življenja invalidov
v letu 2019, je 10.000,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki
43201461 »Projekt občina po meri invalidov«.
Občina Ravne na Koroškem bo prijavitelju sofinancirala nakup največ do višine 80 % vrednosti
pripomočka ali naprave za izboljšanje kvalitete živ
ljenja invalidov. Največja vrednost sofinanciranja na
posameznega prijavitelja je 2.000,00 EUR. Posamez
ni prijavitelj lahko prijavi nakup enega invalidskega
pripomočka ali naprave.
4. Upravičenci do razpisanih sredstev
Na javni razpis se lahko prijavijo fizične osebe invalidi, ki imajo odločbo o invalidnosti in mnenje zdravnika, da potrebujejo določen invalidski pripomoček ali

napravo za izboljšanje kvalitete življenja, gibalno ovirane osebe ali pravne osebe – nevladne organizacije
za svoje člane invalide in gibalno ovirane osebe. V primeru upravičenosti do sredstev, se sredstva lahko
nakažejo tudi v funkcionalni obliki izvajalcu storitve.
Gibalno ovirana oseba je:
– Oseba, ki stopnjo invalidnosti izkazuje na podlagi odločbe ZPIZ-a,
– Oseba, ki za opravljanje vsakodnevnih in živ
ljenjsko nujnih opravil uporablja ortopedski pripomoček (na podlagi odločbe ZZZS ali potrdila zdravnika
specialista),
– Oseba, ki je stara 80 in več let in za opravljanje
vsakodnevnih in življenjsko nujnih opravil uporablja
pripomoček za gibanje,
– Oseba, ki je na podlagi odločbe ZPIZ upravičena do dodatka za pomoč in postrežbo zaradi gibalne
oviranosti ali
– Oseba, ki je na podlagi odločbe CSD upravičena do dodatka za tujo nego in pomoč zaradi gibalne
oviranosti.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
Fizične osebe:
– fizične osebe invalidi, gibalno ovirane osebe,
občani Občine Ravne na Koroškem (imajo stalno prebivališče v občini), morajo imeti odločbo o invalidnosti
in mnenje zdravnika, da invalid potrebuje določen
invalidski pripomoček ali napravo za izboljšanje kvalitete življenja, za katero zaproša.
Pravne osebe:
– pravne osebe – nevladne organizacije, ki imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Ravne na
Koroškem oziroma nimajo sedeža v občini vendar
aktivno vključujejo občane Občine Ravne na Koroškem, za svoje člane invalide, ki so občani Občine
Ravne na Koroškem. Za člane, za katere zaprošajo,
morajo k vlogi priložiti invalidsko odločbo z mnenjem
zdravnika, da invalid potrebuje določen invalidski pripomoček ali napravo za izboljšanje kvalitete življenja,
za katero zaproša.
Pogoji za pravne in fizične osebe:
– vloga na javni razpis mora biti oddana na predpisanih obrazcih in v razpisnem roku,
– prijavitelj mora imeti izdelano finančno konstrukcijo in pridobljen predračun za invalidski pripomoček ali napravo za izboljšanje kvalitete življenja
ter zagotovljen najmanj 20 % delež iz lastnih virov ali
sredstev, pridobljenih iz drugih virov,
– finančna konstrukcija mora biti izdelana tako,
da se sredstva sofinanciranja, pridobljena na podlagi
tega javnega razpisa, porabijo v letu 2019.
6. Kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje vlog:
6.1. Prijavitelj je nevladna organizacija, ki prijavlja
nakup invalidskega pripomočka ali naprave za potrebe svojih članov nevladne organizacije:
A: Invalidski pripomoček ali naprava se
nabavlja za potrebe več članov, uporabnikov
nevladne organizacije
100 točk
6.2. Prijavitelj je fizična oseba – invalid ali gibalno
ovirana oseba, ki nabavlja invalidski pripomoček ali napravo za lastne potrebe, ali je prijavitelj nevladna organizacija, ki nabavlja invalidski pripomoček ali napravo za
enega svojega člana:
A: Višina tekočega periodičnega dohodka invalida
B: Višina dodatka za pomoč in postrežbo
C: Višina dodatka za tujo nego in pomoč
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A. Višina * tekočega periodičnega dohodka
invalida do 500,00 EUR
Višina * tekočega periodičnega dohodka
invalida od 501 do 580,00 EUR
Višina * tekočega periodičnega dohodka
invalida od 581 do 650,00 EUR
Višina * tekočega periodičnega dohodka
invalida od 651 do 700,00 EUR
Višina * tekočega periodičnega dohodka
invalida od 701 do 750,00 EUR
Višina * tekočega periodičnega dohodka
invalida nad 751,00 EUR

50 točk
40 točk
30 točk
20 točk
10 točk
0 točk

(V* tekoče periodične dohodke invalida se štejejo:
plača, pokojnina, nadomestilo za invalidnost, invalid
nina, preživnina, denarna socialna pomoč, starševski
dodatek, varstveni dodatek, dodatek za pomoč in postrežbo, dodatek za tujo nego in pomoč, nadomestila
in drugi dohodki iz naslova obveznega socialnega zavarovanja, veteranski dodatek in drugi redni dodatki
in dohodki)
B. Višina dodatka za pomoč in postrežbo –
v višini 418,88 EUR
Višina dodatka za pomoč in postrežbo –
v višini 292,11 EUR
Višina dodatka za pomoč in postrežbo –
v višini 146,06 EUR
C. Višina dodatka za tujo nego in pomoč –
v višini 206,03 EUR
Višina dodatka za tujo nego in pomoč –
v višini 103,02 EUR

50 točk
40 točk
20 točk
50 točk
40 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko pridobi posamezni prijavitelj, je 100 točk.
7. Razpisna dokumentacija in vsebina vloge
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec – vloga,
– vzorec pogodbe,
– zahtevek za izplačilo sredstev,
– končno poročilo o porabi sredstev.
Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo prejmejo
od 25. 10. 2019 na spletni strani Občine Ravne na
Koroškem www.ravne.si oziroma v sprejemni pisarni
občine.
Prijava na razpis mora biti vložena na razpisnih
obrazcih občine z vsemi zahtevanimi prilogami. Vloga
mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen Prijavni obrazec – Vloga z zahtevanimi prilogami
– parafiran Vzorec pogodbe.
Občina po potrebi zahteva dodatna pojasnila in
dokumentacijo.
8. Način prijave, rok za oddajo vlog
Vlogo lahko prijavitelji pošljejo s priporočeno pošto
ali oddajo osebno na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti in ustrezno označena.
Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis
»Javni razpis – sofinanciranje nakupa invalidskih pripomočkov in naprav v letu 2019 – Ne odpiraj«. Na hrbtni
strani mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
Rok za oddajo vlog je 8. 11. 2019. Šteje se, da
je prijava pravočasna, če je oddana zadnji dan roka
na pošti priporočeno ali oddana osebno v sprejemni
pisarni občine.
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Po tem roku oddane ali prejete vloge se v postopku točkovanja in razdelitve sredstev ne upoštevajo.
V primeru, da prijavitelji ne bodo oddali popolnih
prijav, bodo pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev je
5 dni od prejema poziva za dopolnitev.
Vloge, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih
obrazcih, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ki
ne bodo oddane pravočasno ali bodo nepopolne tudi
po roku, določenem za dopolnitev, bodo izločene iz
postopka nadaljnje obravnave.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji iz razpisa.
Občina Ravne na Koroškem lahko javni razpis po
svoji presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali
razdeli le del razpisanih sredstev iz proračuna občine.
9. Odpiranje vlog, obravnava vlog ter obvestilo
o izboru
Odpiranje vlog ter vrednotenje vlog bo opravila
komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo predvidoma v roku 3 dni po preteku roka za oddajo vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
Komisija bo na podlagi prejetih vlog, razpisnih
pogojev ter kriterijev pripravila predlog sofinanciranja
nakupa invalidskih pripomočkov in naprav v letu 2019
in ga predložila občinski upravi, ki bo izdala odločbe
o dodelitvi sredstev. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem roku za oddajo vlog.
Na izdano odločbo se bodo prijavitelji lahko pritožili v roku osmih dni od prejema le-te. Predmet pritožbe
ne morejo biti razpisni pogoji ter kriteriji za ocenjevanje
in vrednotenje vlog.
Po dokončnosti izdanih odločb se upravičence
pozove, da v določenem roku sklenejo pogodbo, v kateri bodo podrobneje urejene medsebojne pravice in
obveznosti. Če pozvani v roku ne podpiše pogodbe, se
šteje, da je vlogo za sofinanciranje umaknil.
Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.
10. Rok porabe dodeljenih sredstev
Upravičenec, s katerim je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju, mora za izplačilo proračunskih
sredstev, najkasneje do 30. 11. 2019, Občini Ravne
na Koroškem dostaviti zahtevek za izplačilo sredstev
s kopijami računov za izveden nakup invalidskega pripomočka ali naprave in slikovnim gradivom.
Dodeljena proračunska sredstva po tem javnem
razpisu morajo biti porabljena do 31. 12. 2019. Rok, do
katerega mora upravičenec občini posredovati končno
poročilo o porabi sredstev, je 31. 1. 2020.
11. Informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo: vse dodatne informacije v zvezi
z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dobijo na naslovu Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, pri višji
svetovalki III, Darji Čepin, tel. 02/82-16-022 ali GSM
031/384-137, elektronski naslov: darja.cepin@ravne.si.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 091-16/2019-3

Ob-3252/19

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2019 (Uradni list
RS, št. 5/19), Statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) in Sklepa župana
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o začetku postopka in imenovanju strokovne komisije
Javnega razpisa za financiranje promocije Mestne občine Celje skozi šport v letu 2019, št. 091-16/2019-1,
z dne 16. 10. 2019, Mestna občina Celje, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje, objavlja
javni razpis
za financiranje promocije Mestne občine Celje
skozi šport v letu 2019
I. Naročnik javnega razpisa je Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
II. Predmet javnega razpisa je financiranje promocije Mestne občine Celje (v nadaljevanju: MOC) skozi
šport v letu 2019 z namenom večje prepoznavnosti na
državni oziroma mednarodni ravni.
III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
A. Na razpis se lahko prijavijo športna društva, ki
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– morajo biti najmanj tri leta registrirani v skladu
z veljavno zakonodajo, s sedežem v Mestni občini
Celje;
– morajo delovati v okviru panožne strokovne zveze;
– imajo zagotovljene kadrovske pogoje za uresničitev športnih aktivnosti;
– so uvrščeni v prednostni program športa v MOC
za leti 2018 in 2019 v kakovostni razred A in B (pri
čemer se upošteva tudi pogojna uvrstitev v letih 2018
in/ali 2019).
B. Poleg splošnih pogojev navedenih v točki A,
morajo športna društva izpolnjevati tudi naslednje posebne pogoje:
– društva uvrščena v kakovostni razred A:
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– ekipa in/ali športniki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih svoje nacionalne panožne športne
zveze (v nadaljevanju: NPŠZ) za naslov državnega
prvaka v članski kategoriji na najvišjem rangu tekmovanj (npr.: I. državna liga, slovenski pokal ipd.) oziroma
sodelujejo v uradnih mednarodnih ligah.
– društva uvrščena v kakovostni razred B:
– društvo s svojimi ekipami in/ali športniki nastopa v uradnih tekmovalnih sistemih svoje NPŠZ za naslov državnega prvaka (društva v kolektivnih športnih
panogah morajo nastopati v članski kategoriji na najvišjem rangu državnih tekmovanj oziroma sodelujejo
v uradnih mednarodnih ligah) in
– izvaja večino rednega programa (zaradi različnih lokacij) svoje vadbe v namenskih športnih objektih
v lasti MOC (pri čemer zaradi specifik športne panoge,
le-te ni možno izvajati izven takšnih objektov).
Sredstva za namene predmetnega javnega razpisa se lahko dodelijo le tistim vlagateljem, ki za isti namen niso prejeli občinskih sredstev že na drugih javnih
razpisih MOC v letu 2019.
Vlagatelji, ki so prejemniki sredstev iz občinskega
proračuna na podlagi pogodb o neposrednem financiranju iz proračuna MOC, katerih ustanoviteljica je MOC
in vlagatelji, katerih ustanoviteljica je Vlada Republike
Slovenije oziroma Republika Slovenija, ne morejo kandidirati na predmetnem javnem razpisu.
Izbrani vlagatelji bodo morali na vidnem mestu na
svojih spletnih straneh oziroma družbenih omrežjih,
ves čas od podpisa pogodbe o financiranju do vključno junija 2020 navajati MOC kot podpornika oziroma
financerja.

IV. Merila za izbor
Merilo 1 (največ možnih točk 500)
Tekmovanje na najvišjem rangu državnih tekmovanj ekip (člani) in/ali športnikov v NPŠZ in/ali mednarodni ligi in/ali
nastop na največjih mednarodnih tekmovanjih (kot so EP, SP, OI ipd.) v letu 2019 – promocija
500 točk
Merilo 2 (največ možnih točk 575)
Razvrstitev športne panoge med poletne ali zimske športe
(po klasifikaciji Mednarodnega Olimpijskega komiteja)
Poletni športi
Zimski športi
(lokostrelstvo, umetnostno plavanje, atletika, badminton, (alpsko smučanje, biatlon, bob, smučarski kros, curling,
košarka, odbojka na pesku, boks, kanu slalom/sprint,
umetnostno drsanje, smučanje prostega sloga, hokej na
BMX, gorsko kolesarjenje, kolesarjenje, potapljanje,
ledu, sankanje, nordijska kombinacija, hitrostno drsanje
konjeništvo, sabljanje, nogomet, golf, gimnastika,
na kratke proge, skeleton, smučarski skoki, deskanje na
odbojka, hokej na travi, judo, plavanje, veslanje, rugby,
snegu, hitrostno drsanje idr.)
jadranje, strelstvo, plavanje, namizni tenis, taekwondo,
tenis, triatlon, odbojka, vaterpolo, dvigovanje uteži,
rokoborba idr.)
575 točk
200 točk
Največje možno število točk, ki jih lahko doseže posamezni vlagatelj, je 1075.
Predlogi vlagateljev bodo ocenjeni v skladu z navedenimi merili. Merila za ocenjevanje in vrednotenje
prijav so ovrednotena s točkami. Merila, postavljena za
ocenjevanje vlog, ne morejo biti predmet pritožbe.
Na podlagi vrednotenja po merilih javnega razpisa se
prijavitelju izračuna skupno število točk. Vrednost točke
se izračuna tako, da se razpoložljiva proračunska sredstva delijo z vsoto točk, ki so jih prejeli vsi prijavitelji, ki
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so bili izbrani za financiranje promocije MOC skozi šport
v letu 2019.
Višina financiranja se določi na podlagi zmnožka
prejetega števila točk in vrednosti točke.
V. Višina sredstev
Okvirna višina sredstev za financiranje promocije
MOC skozi šport v letu 2019, ki je zagotovljena v proračunu MOC, znaša največ do 100.000,00 EUR.
Višina odobrenih sredstev vlagatelju, namenjena financiranju promocije MOC skozi šport v letu
2019, bo odvisna od ocene vloge glede na postavljena merila.
VI. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2019
morajo biti porabljena do 31. decembra 2019, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje občinskega proračuna,
razen v primerih, ko MOC na osnovi predhodnega zaprosila soglaša s kasnejšo porabo sredstev. MOC bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o financiranju v letu 2019.
VII. Vsebina vloge
Vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno v skladu z javnim razpisom in navodili na prijavnih
obrazcih javnega razpisa.
Prijavi je potrebno priložiti naslednje priloge:
– fotokopijo odločbe Upravne enote Celje o vpisu
v register društev, če je v letu 2019 prišlo do statusnih
sprememb (velja za društva);
– potrdilo nacionalne panožne zveze, da je vlagatelj
njen član (potrdilo mora biti izdano v letu 2019);
– izjavo o zagotovljenem in ustrezno usposobljenem strokovnem kadru;
– poimenski seznam tekmovalcev ekip (člani) in/ali
športnikov v NPŠZ za aktualno tekmovalno leto.
Tako izdelana vloga bo obravnavana kot popolna.
Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani
k dopolnitvi vlog.
V kolikor bi katerikoli od vlagateljev želel umakniti,
spremeniti ali dopolniti že oddano vlogo, lahko to stori
samo na način, ki je opredeljen v VIII. točki javnega
razpisa.
VIII. Rok za oddajo vlog in način oddaje
Vlagatelji morajo oddati vloge po pošti kot priporočeno pošiljko ali osebno v glavni pisarni MOC, in sicer
najkasneje do vključno 6. 11. 2019 (upošteva se datum
poštnega žiga).
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri je
naveden naslov: Mestna občina Celje, Kabinet župana,
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, s pripisom v zgornjem
levem kotu: »Ne odpiraj – JR promocija MOC skozi šport
v letu 2019«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in
naslov vlagatelja.
Nepravilno oddane in označene vloge se izločijo iz
nadaljnjega postopka in bodo vrnjene pošiljatelju. Vloge,
ki ne bodo prispele v predpisanem roku, se zaprte vrnejo
vlagateljem in ne bodo obravnavane.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se
šteje kot formalno popolna:
– pravilno izpolnjeni prijavni obrazci, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa;
– priložena obvezna dokazila in druge priloge, navedene v prijavnih obrazcih ter
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki
javnega razpisa.
V kolikor bi katerikoli od vlagateljev želel umakniti
že oddano vlogo, to stori pisno pred potekom roka za
oddajo vlog.
V kolikor bi katerikoli od vlagateljev želel spremeniti ali dopolniti že oddano vlogo, to stori pred potekom
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roka za oddajo vlog tako, da odda zaprto ovojnico, na
kateri je naveden naslov: Mestna občina Celje, Kabinet
župana, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, s pripisom
v zgornjem levem kotu: »Ne odpiraj – JR promocija
MOC skozi šport v letu 2019 – sprememba/dopolnitev«.
IX. Datum odpiranja vlog: odpiranje prejetih vlog bo
vršila strokovna komisija, imenovana s Sklepom župana
Mestne občine Celje, št. 091-16/2019, z dne 16. 10. 2019.
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v roku osmih dni
od končnega roka za oddajo vlog. Odpirajo se samo v roku
dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki
vsebujejo vloge. V kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji
dan. Na odpiranju vlog bo strokovna komisija ugotovila
pravočasnost, upravičenosti in popolnost vloge glede na
to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru
nepopolno izpolnjenih vlog, s pomanjkljivo dokumentacijo,
bo strokovna komisija, v roku osmih dni od odpiranja vlog,
vlagatelje pozvala, da vlogo v roku treh dni dopolnijo.
X. Odločanje v postopku javnega razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga strokovne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah s sklepom odločila
direktorica občinske uprave MOC. Vlagatelji lahko vložijo pritožbo v roku osmih dni od prejema sklepa, pri organu, ki je izdal odločbo. O pritožbi odloča župan MOC.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
vlagatelji.
Zavržene bodo vloge tistih vlagateljev:
– ki ne bodo oddane v roku in na način, ki je določen v VIII. točki besedila javnega razpisa;
– ki ne bodo vsebovale vseh prilog in sestavin, ki
jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter ne bodo dopolnjene v roku navedenem
v pozivu za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge tistih vlagateljev:
– ki ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev javnega
razpisa, pogojev določenih v III. točki besedila javnega
razpisa ali drugih pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji.
Vlagatelji bodo o izbiri pisno obveščeni predvidoma v 15 dneh po zaključku postopka javnega razpisa.
Z izbranimi vlagatelji bodo sklenjene pogodbe o financiranju.
Rezultati javnega razpisa bodo objavljeni na spletni
strani MOC.
Mestna občina Celje lahko javni razpis po svoji
prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali
dodeli le določen del razpoložljivih sredstev oziroma si
pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo
v postopku spreminjanja proračuna MOC za leto 2019.
XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, do
izteka roka za oddajo vlog dosegljiva na spletni strani
MOC: http://moc.celje.si/javni-razpisi pod rubriko »Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem
postopku in javni natečaji za delovna mesta«.
XII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
dobijo zainteresirani vlagatelji na elektronskem naslovu:
protokol@celje.si.
Mestna občina Celje
Št. 410-189/2019
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Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, objavlja na podlagi Odloka o proračunu
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Občine Ilirska Bistrica za leto 2019 (Uradni list RS,
št. 16/19, z dne 15. 3. 2019), Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
(Uradni list RS, št. 75/11, z dne 24. 9. 2011), Zakona
o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 –
odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C in 31/18) in 16. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/1995, 18/1997, 30/1998, Uradni
list RS, št. 31/99 in Uradne objave glasila Snežnik,
št. 4/2006)
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. Sredstva
se dodelijo za naslednje ukrepe:
1. Biomeliorativne ukrepe:
– vzdrževanje pasišč s košnjo, grmišč, gozdnih
jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje
gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sajenje
in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja,
– postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in
prež.
2. Biotehnične ukrepe:
– krmljenje divjadi,
– obdelovanje krmnih njiv.
3. Tehnične ukrepe:
– nabavo preventivnih zaščitnih sredstev pri
opravljanju kmetijskih del, ki so namenjena zlasti za
preprečitev in omejevanje izgub divjadi na leglih in
gnezdih,
– nabavo in postavitev prometnih znakov »divjad
na cesti« ali preventivnih silhuet divjadi.
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to pogodbo, koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje
z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave,
varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska
družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži
v Občini Ilirska Bistrica,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali
likvidacijskem postopku,
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlagatelj
prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno površino lovišča, ki leži v Občini Ilirska Bistrica. V primeru,
da se sredstva ne porabijo, se ostanek sredstev enakomerno porazdeli med izbrane vlagatelje.
4. Višina sredstev: višina sredstev je
2.475,72 evrov.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena
sredstva za tekoče leto, morajo biti v tekočem letu
tudi porabljena.
6. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka,
dosegljiva na spletni strani Občine Ilirska Bistrica:
http://www.ilirska-bistrica.si ali pa v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
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Ilirska Bistrica, vsak delovni dan od 8. do 14. ure,
ob sredah pa do 16.30, do izteka prijave na razpis. Vloga mora biti pripravljena skladno z razpisno
dokumentacijo.
7. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis
Upoštevane bodo popolne prijave izpolnjene na
obrazcu razpisne dokumentacije, ki bodo prispele po
pošti, kot priporočena pošiljka na naslov:
– Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica ali
– bodo vložene osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica
do srede, 6. novembra 2019, do 9. ure.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti obvezno navedena naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici z obvezno navedbo:
– Ne odpiraj – vloga na javni razpis – »Sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 2019 II«,
– ime lovišča na katerega se vloga nanaša.
Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge
bodo zavržene.
8. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: odpiranje
vlog bo dne 6. novembra 2019, v prostorih Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Odpiranje vlog ni javno.
9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje
o izidu razpisa
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega besedila razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih
sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne
dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev in pogojev določenih v besedilu javnega
razpisa in razpisne dokumentacije.
10. Obdelovanje osebnih podatkov
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke, ki so
potrebni za izvedbo razpisa (kontaktne osebe prijavitelja (ime in priimek, funkcija, stalno bivališče, telefon in
elektronski naslov)) ter zahtevana dokazila obdelovala
za namen izvedbe postopka sofinanciranja, spremljanja in nadziranja izvedbe tega javnega razpisa na podlagi veljavnega Zakona o lokalni samoupravi, Zakona
o javnih financah in Odloka o proračunu Občine Ilirska
Bistrica za leto 2019.
Občina bo hranila in varovala osebne podatke
skladno z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu
občine in na primeren način, tako da ne bo prišlo do
morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno nasled
njim pooblaščenim uporabnikom: pooblaščenim zaposlenim, pooblaščenim osebam, ki obdelujejo osebne
podatke pri pogodbenem obdelovalcu ali osebam, ki
izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov
v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov. Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Če podatki,
zahtevani v javnemu razpisu ne bodo zagotovljeni,
obravnava vloge ne bo možna.
Vlagatelj/ica, strokovni delavci in udeleženci imajo
glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/e, pravico
seznanitve, dopolnitve, popravka in omejitve obdelave (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem
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pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi
podatki, so na voljo pri pooblaščeni osebi za varstvo
osebnih podatkov, podatki katere so dostopni na spletni strani občine.
11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 8. in 11. uro na Občini Ilirska Bistrica: Tina Kocjan, tel. 05/71-12-310, e-pošta:
tina.kocjan@ilirska-bistrica.si
in
Tanja
Šajina,
tel. 05/71-12-315, e-pošta: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si
ali osebno pri navedenih uradnih osebah.
Občina Ilirska Bistrica
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Javne dražbe
Ob-3267/19
Naročnik: Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj
na podlagi 43. in 68. člena Statuta RKS (z dne 15. 12.
2014) objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb
Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj, Mirje 19,
1000 Ljubljana.
Postopek javne dražbe vodi Komisija za vodenje
postopka javne dražbe za zemljišče parc. št. 671/3
k.o. Oltra – pristojna komisija.
II. Opis predmetov prodaje:
A. Zemljišče
1. Predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče, nepremičnina 671/3, k.o. Oltra, v izmeri 16.216 m2.
a) Na območju so predvidena urejanja z izvedbenim
načrtom (OPPN);
b) Občina Ankaran za parcelo predkupne pravice
ne uveljavlja;
c) Podrobna namenska raba je SS – stanovanjske
površine;
d) Na parceli so vknjižene hipoteke, za katere bo
banka ob prodaji izdala izbrisne pobotnice;
e) Ogled možen samostojno ali po predhodni najavi
na tel. 041/551-846, kontakt Grabar Egidio;
f) Izklicna cena 1.881.056,00 EUR.
III. Potek javne dražbe: glede vprašanj samega poteka javne dražbe smo dosegljivi na tel. 01/24-14-328
oziroma 051/631-687 do 8. 11. 2019 ob delovnikih, med
10. in 12. uro.
IV. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije ne bodo
upoštevane. Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete
v ceno, stroške notarskih storitev in vpis v zemljiško
knjigo, plača kupec. Nepremičnina bo prodana najugod
nejšemu dražitelju.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– za 10.000,00 EUR.
3. Predvidena javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
4. Sklenitve pogodbe: če dražitelj ne podpiše pogodbe v roku, s katerim ga obvesti prodajalec iz razlogov, ki so na strani dražitelja ali ne plača kupnine kljub
opominu, prodajalec zadrži njegovo kavcijo, kot tudi če
se dražbe sam dražitelj oziroma njegov pooblaščenec
ne udeleži.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10 % izklicne cene na transakcijski
račun Rdečega križa Slovenije: SI56 2900 0000 3377
785, sklic 00 99999. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne
bodo uspeli, se kavcija brez obresti vrne v roku 15 dni
od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 30 dneh po prejetju računa, ki
ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe.
Kupnina se vplača na transakcijski račun
na transakcijski račun Rdečega križa Slovenije:
SI56 2900 0000 3377 785, sklic 00 99999. Plačilo ce-

lotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino.
Nepremičnina preide v last kupca po plačilu celotne
kupnine in ostalih stroškov. Zemljiškoknjižno dovolilo
prodajalec izstavi po celotnem plačilu kupnine.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan
javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe oziroma na podlagi overjenega pooblastila druga oseba.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo
do 8. 11. 2019 do 12. ure na naslov naročnika: Rdeči
križ Slovenije – Zveza združenj, Mirje 19, 1000 Ljub
ljana, predložili v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj,
javna dražba 671/3 k.o. Oltra« in s pripisom na hrbtni
strani ovojnice ime, priimek in naslov dražitelja, nasled
nje dokumente:
a. Kopijo potrdila o plačani kavciji, iz katere je zraven plačila razviden tudi predmet nakupa in priloženo
celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije;
b. Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan
mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi
državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke);
c. Dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo,
da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR
(velja le za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdila za slovenske pravne osebe, v kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);
d. Izpisek iz sodnega registra (samo za pravne
osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro
največ 30 dni;
e. Morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo predložiti originalno overjeno (notar ali Upravna
enota) pooblastilo za udeležbo na javni dražbi;
f. Kopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista
(fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb);
g. Originalno podpisano pisno izjavo, da ponudnik
sprejema razpisne pogoje;
h. Podpisano soglasje, da se strinja z obdelavo
njegovih osebnih podatkov v vseh postopkih predmetne
javne dražbe;
i. Podpisano izjavo na A4, da niste cenilec nepremičnine, ki jo kupujete s strani naročnika Rdeči križ Slovenije in za vodenje postopka javne dražbe za zemljišče
parc. št. 671/3 k.o. Oltra, ter z njimi povezana oseba za
kar se štejejo:
– fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena,
v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom
komisije ali s cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu
do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza
oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
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– fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem
v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
– pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije
ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
– druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan
član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave
ostaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju
funkcije člana komisije ali cenilca.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni
mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno,
naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le-te.
8. Predložiti je potrebno tudi:
a. Davčno številko oziroma ID številko za DDV,
EMŠO oziroma matično številko, morebiten e-naslov in
telefonsko številko.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni
dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost
pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
a. Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b. Izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c. Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
10. Pravila javne dražbe: javno dražbo vodi pristojna komisija.
11. Ustavitev postopka: naročnik lahko s soglasjem predstojnika, do sklenitve pravnega posla, postopek
javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne
izkazane stroške.
V. Datum, čas in kraj javne dražbe: predvidena
prodaja bo potekala 12. 11. 2019 ob 12. uri v prostorih
Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj, Mirje 19, 1000
Ljubljana.
Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj

Stran

2213

Stran

2214 /

Št.

64 / 25. 10. 2019

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Razpisi delovnih mest
Su KS 52/2019-2

Ob-3247/19

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje
1 prosto mesto višjega sodnika
na Višjem sodišču v Mariboru za civilno izvršilno
pravno področje
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
Ob-3248/19
V skladu z določili 32., 33., 34. in 35. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami),
56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 s spremembami) ter 29. in 30. člena
Statuta Varstveno delovnega centra Črnomelj, je Svet
zavoda dne 15. 10. 2019 sprejel sklep o razpisu prostega delovnega mesta
direktorja
Varstveno delovnega centra Črnomelj m/ž
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
1. Kandidat mora poleg splošnih pogojev, z zakonom določenih pogojev, statutom in pravili zavoda,
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– zahteve 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem
varstvu (ZSV-UPB2 Uradni list RS, št. 3/07 s spremembami),
– predložiti program razvoja zavoda za mandatno
obdobje,
– predložiti potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo
sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku.
2. Za razpisano prosto delovno mesto so zaželena
dodatna znanja s področja vodenja, skupinskega dela,
komunikacije, opravljen izpit iz splošnega upravnega
postopka, poznavanje oseb z motnjo v duševnem in
telesnem razvoju, končan program za vodenje socialno
varstvenega zavoda.
3. Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas
trajanja mandata.
4. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
ter kratek življenjepis s podatki o strokovnih delovnih
izkušnjah morajo kandidati poslati priporočeno po pošti
na naslov Varstveno delovni center Črnomelj, Majer 7,
8340 Črnomelj ali oddati v tajništvu zavoda najpozneje
do 8. 11. 2019 do 12. ure, in sicer v zapečateni kuverti
z oznako »za razpis direktorja«.
5. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Varstveno delovnega centra Črnomelj
Št. 786/2019

Ob-3250/19

Na podlagi 50. člena Poslovnika o delu sveta Vrtca
Miškolin ter na podlagi sklepa 11. redne seje sveta Vrtca
Miškolin z dne 17. 10. 2019, Svet zavoda Vrtca Miškolin,
Novo Polje, cesta VI/1, 1260 Ljubljana Polje, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja – m/ž
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.
Predviden začetek dela bo dne 1. 3. 2020.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa,
na naslov: Svet Vrtca Miškolin, Novo Polje, cesta VI/1,
1260 Ljubljana Polje, z oznako »Prijava na razpis za
ravnatelja – Ne odpiraj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
vrtca za mandatno obdobje, opis delovnih izkušenj, kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Miškolin
Ob-3254/19
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije na
podlagi 33., 34 in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
in 16. člena Sklepa o preoblikovanju Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, p.o., v javni zavod Inštitut
za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (Uradni list RS,
št. 71/02, 5/07 in 20/11) in 28. člena Statuta IHPS je svet
zavoda sprejel sklep o razpisu za imenovanje
direktorja
Javnega zavoda Inštitut za hmeljarstvo
in pivovarstvo Slovenije (m/ž)
Za direktorja javnega zavoda Inštitut za hmeljarstvo
in pivovarstvo Slovenije je lahko imenovan kandidat, ki
poleg splošnih zakonskih pogojev, izpolnjuje še nasled
nje pogoje:
– ima najmanj specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna
izobrazba (prejšnja) ali najmanj magistrska izobrazba
(druga bolonjska stopnja), pravne ali ekonomske ali
ustrezne naravoslovne smeri, ki je povezana z osnovno
dejavnostjo zavoda,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega
vsaj pet let pri vodenju organizacijskih enot,
– znanje angleškega ali nemškega ali francoskega
jezika na osnovni ravni.
Kandidati, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto, naj k prijavi predložijo ustrezno kvalitetno izdelan
program dela zavoda za obdobje štirih let in življenjepis
s točnimi opisi del in nalog, ki jih je opravljal.
Prijava mora vsebovati:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice oziroma pisno potrdilo delodajalca ali drugo dokazilo, iz katerega je raz-
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vidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih
izkušenj,
– življenjepis kandidata z opisom dosedanjega
dela, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede
vodenja,
– dokazilo o znanju zahtevanega znanja tujega jezika na osnovni ravni,
– program dela zavoda za obdobje štirih let.
Direktorja imenuje svet Inštituta za hmeljarstvo in
pivovarstvo Slovenije na podlagi razpisa s soglasjem
Vlade Republike Slovenije. Direktor bo imenovan za
obdobje štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev pošljejo kandidati v roku treh tednov (21 dni)
od dneva objave razpisa priporočeno na naslov: Inštitut
za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega
tabora 2, 3310 Žalec; s pripisom na ovojnici – »Razpis
za direktorja – Ne odpiraj!«.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov tajnistvo@ihps.si.
Obravnavane bodo samo popolne in pravočasne
vloge. S kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, bo
opravljen razgovor.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli najkasneje v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Osnovni podatki o Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, programi in poročila, so dosegljivi na
domači strani: www./ihps.si.
Morebitne dodatne informacije dobite na
tel. 03/712-16-04.
Opomba: V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za moške in ženske.
Svet zavoda Inštituta za hmeljarstvo
in pivovarstvo Slovenije
Ob-3271/19
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica Slovenije na predlog notarja Janeza Klemenca iz Novega
mesta razpisuje
eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarju Janezu Klemencu v Novem mestu
(za določen čas, za čas nadomeščanja notarske
pomočnice na porodniškem dopustu)
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz
1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, sprejema Notarska zbornica
Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-9/2014/16(1324-01)

Ob-3253/19

V register političnih strank se pri politični stranki
Lista Marjana Šarca, s kratico imena LMŠ in s sedežem v Šmarci, Bistriška cesta 10a ter z matično številko 4067002000, vpiše sprememba zastopnika stranke.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Tomaž Simetinger, roj. 16. 9. 1981, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Rudarjevo 14, Črna na Koroškem.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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Evidence sindikatov
Št. 101-44/2019-6

Ob-3087/19

Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center, z dnem
30. 9. 2019 sprejme v hrambo statut z nazivom »Statut Sindikata prometnikov Slovenskih železnic« in ga
vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno
številko 379 za sindikat z imenom: Sindikat prometnikov Slovenskih železnic, kratico: SPSŽ in sedežem:
Kolodvorska ulica 8, Ljubljana.
Št. 101-43/2019-6

Ob-3092/19

Statut Sindikata delavcev Dnevnika, Kopitarjeva ulica 2 in 4, Ljubljana, ki je v hrambi pri Upravni
enoti Ljubljana, Izpostavi Center, na podlagi odločbe
št. 028-23/94-04/IO z dne 21. 1. 1994, in je vpisan
v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko
121, se z dnem 30. 9. 2019 izbriše iz evidence statutov
sindikatov.
Št. 101-45/2019-6

Ob-3099/19

Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center, z dnem
30. 9. 2019 sprejme v hrambo statut z nazivom »Statut Sindikata premikačev Slovenskih železnic« in ga
vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno
številko 380 za sindikat z imenom: Sindikat premikačev Slovenskih železnic, kratico: SPRSŽ in sedežem:
Kolodvorska ulica 8, Ljubljana.
Št. 02049-1/2005-88

Ob-3175/19

Konfederacija sindikatov Slovenije – PERGAM
se določi kot reprezentativni sindikat v dejavnosti zračni
promet.
Za Sindikat letalskega prometa Slovenije se šteje, da je reprezentativen v dejavnosti zračni promet,
ker je združen v Konfederacijo sindikatov Slovenije –
PERGAM.
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Objave sodišč
VL 117010/2013

Izvršbe
I 761/2019

Os-3040/19

Izvršitelj je na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Mariboru I 761/2019 z dne 7. 8. 2019 opravil
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in
sicer stanovanja v stavbi št. 1700, številka dela stavbe 2,
na naslovu: Sodna ulica 25, Maribor, ki obsega skupaj
94,70 m2, v k.o. 657 Maribor - Grad, št. parcele 1782.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 9. 2019

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
0246 I 344/2018

Os-2852/19

Okrajno sodišče v Kopru je s sklepom opr. št.
I 344/2018 z dne 1. 8. 2019 dolžniku Veliborju Stuparju,
ki je neznanega bivališča, postavilo začasnega zastop
nika, odvetnika Petra Kosa iz Kopra.
Začasni zastopnik je bil dolžniku postavljen na podlagi prvega odstavka 82. člena v zvezi s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v
zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju), ki
določa, da sodišče postavi začasnega zastopnika, če je
prebivališče dolžnika, ki nima pooblaščenca, neznano.
Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal v postopku
vse do takrat, dokler stranke ali njihovi pooblaščenci ne
nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je toženi stranki
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 8. 2019
IV P 667/2018-26

Os-3025/19

Okrožno sodišče v Kranju, okrožna sodnica Jasna
Levc Uršič, v nepravdni zadevi tožeče stranke Cirila
Noč, Cesta 1. maja 100, Jesenice, ki ga zastopa odvetniška pisarna Csipö in Kozamernik d.o.o., s sedežem
v Kranju, zoper toženo stranko: 1. Kristjan Noč, Cesta
talcev 7, Koroška Bela, Jesenice, 2. Sebastjan Noč, Unterloibel 37/7, Unterbergen, Avstrija, 3. Ingrid Noč, Cesta
maršala Tita 87, Jesenice, zaradi določitve preživnine,
sklenilo, da se drugo toženi stranki Sebastjanu Noču na
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP),
postavi začasno zastopnico, in sicer odvetnico Lidijo
Šubic, Kopališka ulica 1, Škofja Loka.
Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovano drugo
toženo stranko zastopala od dneva postavitve in vse do
takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika
(83. člen ZPP).
Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 9. 2019

Os-3173/19

V izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, zoper dolžnico Vlasto Ferencek, Koroška cesta 19, Kranj, zaradi izterjave
1.348,08 EUR s pripadki, je sodišče dolžnici Vlasti Ferencek, Koroška cesta 19, Kranj, postavilo začasno zastopnico, in sicer odv. Jelko Sajovic, Jezerska cesta 41,
Kranj, ki ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika od dneva postavitve in vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne
zadeve, sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 10. 2019
P 420/2019-VI

Os-2899/19

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni
svetovalki Maji Polončič, v pravdni zadevi tožeče stranke:
Yordanos Haile Habte, Vrhovčeva ulica 10, Ljubljana, ki ga
zastopa Špela Zamljen, odvetnica v Ljubljani, zoper toženo
stranko: Mussie Mahdere Gebremichael, dejanski naslov
neznan, zaradi razveze zakonske zveze, o imenovanju
začasnega zastopnika, dne 29. avgusta 2019 sklenilo:
Za začasnega zastopnika tožene stranke se imenuje odvetnik Drago Đuragić, Tavčarjeva 10, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2019
1913 I 4004/2018

Os-3146/19

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
matična št. 5554195000, davčna št. 41698070, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana, ki ga zastopa Boštjan Sav
šek, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana – dostava, zoper
dolžnika Gašperja Bezjak, EMŠO 1711974500121, Zaloška cesta 69, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave
18.810,60 EUR s pp sklenilo:
Dolžniku Bezjak Gašperju se na podlagi drugega
odstavka 146. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik upravičen za
sprejemanje pisanj.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Župevec
Bojan, Hrvatski trg 3, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2019

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 470/1995

Os-2887/19

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Ceciliji Volavšek, rojeni 6. 11. 1924,
umrli 6. 5. 1995, nazadnje stanujoči Brezno 2, Laško.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Zapustnica oporoke ni napravila. Bila je samska in
potomcev ni imela. Sodišču znana dediča, zapustničina
nečaka, sta se dedovanju odpovedala, podatki drugih
zakonitih dedičev, ki bi prišli v poštev za dedovanje, pa
sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 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 na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Če se dediči v določenem roku ne bodo
priglasili, bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo
tako, da bo štelo, da je zapuščina brez dediča in bo
zapustničino premoženje v skladu z 9. členom Zakona
o dedovanju postala lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju
dne 20. 8. 2019
D 126/2018

Os-2967/19

Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski
postopek po pok. Ignacu Tepešu, upokojencu, rojenemu
10. 11. 1955, državljanu Republike Slovenije, razvezanemu, umrlemu 20. 1. 2018, nazadnje stanujočemu
Badovinčeva ulica 14, Laško.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih.
Sodišče poziva upnike, da lahko v šestih mesecih
od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez
dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev
v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
V skladu z določbami 142.a člena in 142.b člena
Zakona o dedovanju sodišče opozarja, da bo v primeru,
če noben upnik ne bo v šestih mesecih od dneva objave oklica vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno
maso stečaja zapuščine, zapuščina brez dedičev prešla
na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 8. 2019
D 615/2018

Os-3158/19

Zapuščinska zadeva: po pok. po pok. Bordon Matiji
(Mateju), sinu Jožefa, roj. dne 20. 1. 1863, nazadnje
stanujočem San Dorligo della Valle-Dolina, R Italija, ki
je umrl dne 10. 5. 1944.
Iščejo se potomci sledečih zapustnikovih vnukov:
Bordon Spiridiona (16. 9. 1919–26. 11. 1943), Bordon
Vita (1. 10. 1921–), Sodnich Jolande (29. 10. 1923–),
Berne Amalije (10. 10. 1925–7. 5. 2014), Bordon Borisa (30. 8. 1931–17. 2. 2007), Bordon Sergia (29. 3.
1934–29. 1. 1962), Bordon Danieleja (26. 8. 1930–6. 10.
2002), Bordon Donata (3. 10. 1936–) in Bordon Silve
(21. 2. 1936–).
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28H, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 7. 10. 2019
D 50/2018

Os-3160/19

Zapuščinska zadeva: po pok. Karlu Repiču, sinu
Ivana, z zadnjim znanim prebivališčem Rožar 116, Črni
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Kal, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega
sodišča opr. št. N 89/2015 z dne 8. 7. 2016 in določenim
datumom smrti 24. 4. 1978.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28H, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 7. 10. 2019
I D 426/2017

Os-3178/19

Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Martinu Šifrerju, roj. 22. 10.
1845, umrlem 17. 2. 1924, nazadnje stanujočem Žabnica 10, Žabnica.
Zapustnik je imel tri sinove, in sicer Janeza Šifrerja,
roj. 26. 12. 1877, umrlega 14. 6. 1930, Matevža Šifrerja,
roj. 22. 9. 1891, umrlega 23. 3. 1963 in Franca Šifrerja,
roj. 4. 8. 1887. Zapustnikov pokojni sin Janez Šifrer je
zapustil potomce Marijo Šifrer, roj. 5. 4. 1914, umrlo
24. 5. 1983 (dedič po njej je njen sin Andrej Zakotnik),
Antona Šifrerja, roj. 2. 6. 1918, umrlega 2. 6. 1983 (dedinja po njem je njegova vdova Angela Šifrer), Martino
Šifrer, roj. 1919, umrlo 1971 (bila je samska in ni imela
potomcev) in Franca Šifrerja, roj. 23. 8. 1922, umrlega
1. 5. 1947 (imel je ženo Ljudmilo Šifrer in sina Iztoka
Šifrerja). Zapustnikov pokojni sin Matevž Šifrer je imel
sina Stanislava Šifrerja, roj. 26. 11. 1923 in umrlega
9. 4. 2009. Dediči po njem so njegova žena Pavla Šifrer
in sinova Matevž Šifrer in Bogomir Šifrer. Sodišče ne
razpolaga s podatki o dedičih oziroma potomcih po zapustnikovem sinu Francu Šifrerju, roj. 4. 8. 1887.
Na podlagi določbe 206. člena Zakona o dedovanju
zato sodišče poziva morebitne dediče I. 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 in spletni strani
naslovnega sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi razpoložljivih
podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 9. 2019
II D 1128/2018

Os-2969/19

V zapuščinski zadevi po pokojnem Jožefu Gajserju, rojenem 5. 3. 1953, umrlem 10. 6. 2018, nazadnje
stanujočem Jarčeva ulica 21, Maribor, gre za zapuščino
brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine
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brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 9. 2019
D 467/65

Os-2994/19

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi postopek za
izdajo dodatnega sklepa o dedovanju po dne 5. 8. 1965
umrlem Bavdaž Avguštinu, pok. Antona, roj. 10. 5. 1896,
Levpa 5.
Kot zakoniti dediči po zapustniku bi prišli v poštev
tudi dediči po pok. zap. vdovi Bavdaž Mariji, roj. Skrt
in zap. sestri Skrt Amalija, roj. Bavdaž in Vernik Frančiška, roj. Bavdaž oziroma njuni dediči, ki sodišču niso
znani.
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 2. 9. 2019
D 62/2019

Os-1990/19

Pred Okrajnim sodiščem v Tolminu se vodi zapuščinski postopek po pokojnem Jakobu Kravanji, rojenem
18. 7. 1855 v Trenti, umrlem 15. 3. 1949 v Trenti, nazad
nje stanujočem na naslovu Trenta 9.
Ker sodišče nima podatkov o tem, kdo so dediči po
pokojnem, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
– ZD poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku
po pokojnem Jakobu Kravanji, da se priglasijo sodišču
v roku enega leta od objave tega oklica.
Če se po preteku tega roka ne bo javil noben dedič,
bo sodišče zapuščino razglasilo za lastnino Republike
Slovenije in jo izročilo pristojnemu organu Republike
Slovenije.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 15. 4. 2019

Oklici pogrešanih
N 65/2019

Os-3147/19

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Jakoba

Starc, sin Andreja, rojen 14. 5. 1887 v Črnem Kalu,
z zadnjim znanim prebivališčem Črni Kal 6, Črni Kal,
za mrtvega.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanca
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 7. 10. 2019
N 66/2019

Os-3148/19

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za razglasitev pogrešane nasprotne udeleženke Marije Cepak,
roj. Starc, žena Mihaela, nazadnje stanujoča Rožar 21,
Črni Kal, za mrtvo.
Pogrešanko se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njenem življenju, pa se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanko
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 7. 10. 2019
N 63/2019

Os-3149/19

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Antona
Sokolič, pok. Dominika, nazadnje stanujoč v Sočergi,
Gračišče, za mrtvega.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanca
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 7. 10. 2019
N 81/2019

Os-3021/19

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni
postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno odvetništvo RS, Zunanji oddelek v Kopru in nasprotne udeleženke Marije Turk, rojena Kariž,
rojena 10. 4. 1885, nazadnje bivajoče na naslovu Sežana 40, sedaj neznanega bivališča, zaradi razglasitve
nasprotne udeleženke za mrtvo.
Po navedbah predlagateljice naj bi bila pogrešana
prav gotovo že mrtva, čeprav njena smrt ni nikjer uradno
zaznamovana, saj je od njenega rojstva na dan 10. 4.
1885, kot ga je predlagatelju sporočila Upravna enota
Sežana, minilo že več kot 133 let.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli
o pogrešani in njenem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 12. 9. 2019
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Preklici
Spričevala preklicujejo
Rozman Sebastjan, Gorica pri Šmartnem 43a, Celje, indeks, št. 31080158, izdala Fakulteta za farmacijo,
Univerza v Ljubljani, leto izdaje 2008. gny-341072

Drugo preklicujejo
AVTOPR. ŠINKOVEC FRANCI, D.O.O., Šmihel
pri Žužemberku 4, Žužemberk, potrdilo za voznika,
št. 014344/SŠD48-3-2391/2017, izdano na ime Džafić
Amir, veljavnost od 6. 6. 2017 do 2. 6. 2019, izdajatelj
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnl-341060
AVTOPR. ŠINKOVEC FRANCI, D.O.O., Šmihel
pri Žužemberku 4, Žužemberk, potrdilo za voznika,
št. 014344/SŠD48-2-484/2017, izdano na ime Jahić Eldin, veljavnost od 24. 1. 2017 do 23. 12. 2017, izdajatelj
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnk-341061
AVTOPR. ŠINKOVEC FRANCI, D.O.O., Šmihel
pri Žužemberku 4, Žužemberk, potrdilo za voznika,
št. 014344/SŠD48-2-2067/2017, izdano na ime Prlja
Hajrudin, veljavnost od 25. 4. 2017 do 21. 9. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnj-341062
AVTOPR. ŠINKOVEC FRANCI, D.O.O., Šmihel
pri Žužemberku 4, Žužemberk, potrdilo za voznika,
št. 014344/SŠD48-2-5482/2017, izdano na ime Prlja
Hajrudin, veljavnost od 21. 9. 2017 do 5. 11. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gni-341063
B-MB d.o.o., Cankarjeva ulica 6, Maribor, izvod
licence, št. GE010359/05136/022, za vozilo Mercedes
Actros, reg. št. MB BMB 003, veljavnost do 23. 2. 2023.
gng-341065
FLUCHER TURIZEM d.o.o., Kidričeva ulica 14, Rogaška Slatina, izvod licence, št. 000677/006, za vozilo
Van Hool, reg. št. CE TT 153, veljavnost do 25. 7. 2021.
gnz-341071
Gelt Silvester, Pelinska 2, Lendava – Lendva, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500012879002, izdal
Cetis Celje d.d. gnh-341064
KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, potrdilo za voznika, št. 013424/AD16-3-4913/2014,
izdano na ime Nedžad Čataković, veljavnost od 18. 12.
2014 do 28. 8. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnq-341055
KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, potrdilo za voznika, št. 013424/AD16-2-2739/2016,
izdano na ime Mirzet Duranović, veljavnost od 29. 6.
2016 do 12. 9. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnp-341056
KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš,
potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-2-4620/2015, izdano na ime Hase Kaljković, veljavnost od 8. 12. 2015
do 20. 8. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gno-341057

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš,
potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-2-2762/2015, izdano na ime Safet Graščanin, veljavnost od 16. 7. 2015
do 20. 8. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnn-341058
Kmetec Bojan, Mariborska cesta 62, Sv.trojica
v Slov. goricah, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500011726012, izdal Cetis Celje d.d.
gnu-341051
MELAVC d.o.o., Savinjska cesta 5, Nazarje, potrdilo za voznika, št. 016040/RB45-2-3190/2018, izdano
na ime Almir Bahić, veljavnost od 22. 6. 2018 do 6. 4.
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnb-341070
NOVAK TRANS d.o.o., Miklavška cesta 65A, Hoče,
potrdilo za voznika, št. 014331/RB74-3-1360/2018, izdano na ime Emir Pudilović, veljavnost od 7. 3. 2018
do 20. 2. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnf-341066
NOVAK TRANS d.o.o., Miklavška cesta 65A, Hoče,
potrdilo za voznika, št. 014331/RB74-2-347/2018, izdano na ime Đenan Hasanović, veljavnost od 16. 1. 2018
do 1. 12. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gne-341067
NOVAK TRANS d.o.o., Miklavška cesta 65A, Hoče,
potrdilo za voznika, št. 014331/AD74-12-2635/2016, izdano na ime Elvis Hamzić, veljavnost od 20. 6. 2016
do 15. 10. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnd-341068
Paurić Igor, Ilaunigova 19, Lenart v Slov.goricah,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500006197002,
izdal Cetis Celje d.d. gnc-341069
PREVOZI
ERROS
d.o.o.,
Gorica 25A, Leskovec pri Krškem, potrdilo za voznika,
št. 014057/SŠD29-3-3350/2019, izdano na ime Drago
Mišić. gnv-341075
TETIBO, d.o.o., Cesta 4. julija 98, Spodnji Duplek,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500006928002,
izdal Cetis Celje d.d., na ime Bojan Kirbiš. gnm-341059
TRANSPORT BANIČ, BANIČ MATJAŽ s.p.,
Dobruška vas 7A, Škocjan, potrdilo za voznika,
št. 014091/SŠD49-2-2665/2017, veljavnost do 31. 1.
2019. gnt-341052
TRANSPORT BANIČ, BANIČ MATJAŽ s.p.,
Dobruška vas 7A, Škocjan, potrdilo za voznika,
št. 010459/SŠD48-2-88/2012, veljavnost do 31. 1. 2012.
gns-341053
TRANSPORT BANIČ, BANIČ MATJAŽ s.p.,
Dobruška vas 7A, Škocjan, potrdilo za voznika,
št. 014091/RB48-2-3783/2018, veljavnost do 25. 9.
2018. gnr-341054
ZIDARSTVO BOŽNAR d.o.o., Bukov Vrh 4, Poljane
nad Škofjo Loko, izvod licence, št. 012736/003, izdan na
Marko Božnar s.p. gnx-341073
ZIDARSTVO BOŽNAR d.o.o., Bukov Vrh 4, Poljane
nad Škofjo Loko, izvod licence, št. 012736/004, izdan na
Marko Božnar s.p. gnw-341074
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