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Javni razpisi

 Ob-2943/20

Sprememba
Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 

Ljub ljana (v nadaljevanju ministrstvo) objavlja spremem-
bo javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne 
mobilnosti – vozlišč P+R (JR-UTM_P+R/2017) (v nada-
ljevanju: javni razpis), ki je bil objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 75/17 dne 22. 12. 2017.

1. Sprememba obdobja upravičenosti
V poglavju 3.4. Obdobje upravičenosti se spremeni 

končni datum obdobja upravičenosti, in sicer tako, da 
se prvi stavek glasi: Obdobje upravičenosti stroškov in 
izdatkov je za vse upravičene stroške od 1. 7. 2017 do 
30. 9. 2021. Sprememba je objavljena kot del razpisne 
dokumentacije na spletni strani https://www.gov.si/zbir-
ke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-ukre-
pov-trajnostne-mobilnosti-vozlisc-p-r-jr-utm-p-r2017/. 
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Ministrstvo za infrastrukturo

Št. 604-3/2020-5 Ob-2917/20

Sprememba
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejav-

nosti, Štefanova 5, 1000 Ljub ljana, objavlja v okviru Jav-
nega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih 
znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru 
JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«, ki je bil objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016, nov 
dodatni prijavni rok za leto 2020.

1. Prijavni rok za oddajo vlog:
a) Subvencije za delodajalce (točka 22.1. iz zgoraj 

navedenega razpisa):
Rok za prijavo je ponedeljek, 26. 10. 2020*.
*V primeru, da se ne porabijo vsa sredstva v prvem 

prijavnem roku, bodo naknadno določeni dodatni roki za 
prijave objavljeni v Uradnem listu RS.

b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje 
v kulturi (točka 22.2. iz zgoraj navedenega razpisa):

Rok za prijavo je ponedeljek, 26. 10. 2020*.
Prijava preko standardiziranega e-obrazca objavlje-

nega na spletni strani JSKD (www.jskd.si).
2. Spremembe: razpisnik spreminja dodatne pogo-

je iz točke 5.3. zgoraj navedenega razpisa, navezujoč 
se na točko 10 »Število možnih vključitev brezposelnih 
oseb«, in sicer tako, da se doda nova alineja, ki opre-
deljuje, da je možna zaposlitev največ ene brezposelne 
osebe do 29. leta tudi pri pravnih osebah zasebnega 
prava, ki delujejo na področju nevladnega sektorja (ci-

vilna družba) na podlagi zakonov, ki urejajo delovanje 
društev, ustanov ali (zasebnih) zavodov in nimajo za-
poslene nobene osebe ter so vpisani pri registrskem 
organu najmanj 5 let.

Javni sklad Republike Slovenije  
za kulturne dejavnosti

 Ob-2919/20
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o ure-

sničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 
20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg; v na-
daljevanju: ZUJIK), prvega odstavka 11. člena Zakona 
o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 
19/14 – odl. US, 63/16 in 31/18; v nadaljevanju: ZUIJK), 
prvega in tretjega odstavka 3. člena ter prvega od-
stavka 51. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire 
projektov in programov, pogojih in merilih za izbor pro-
jektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, vse-
bine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb 
Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 43/17 in 27/19), Slovenski 
filmski center, javna agencija Republike Slovenije obja-
vlja naslednji javni razpis (v nadaljevanju: javni razpis):

– Javni razpis za sofinanciranje razvoja scena-
rija  na področju  slovenskega celovečernega filma 
2020.

Besedilo navedenega javnega razpisa bo od dne 
25. 9. 2020 dalje objavljen na spletnem mestu Sloven-
skega filmskega centra, javne agencije Republike Slo-
venije: www.sfc.si, v zavihku javni razpisi.

Slovenski filmski center,  
javna agencija Republike Slovenije

 Ob-2921/20
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o ure-

sničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list 
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 
4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg; 
v nadaljevanju: ZUJIK), prvega odstavka 11. člena 
Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – 
ZUJF, 19/14 – odl. US, 63/16 in 31/18; v nadaljevanju: 
ZUIJK), prvega in tretjega odstavka 3. člena ter prvega 
odstavka 51. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbi-
re projektov in programov, pogojih in merilih za izbor 
projektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, 
vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem 
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pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/17 in 27/19), 
Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slo-
venije objavlja naslednji javni razpis (v nadaljevanju: 
javni razpis):

– Javni razpis za sofinanciranje razvoja scena-
rija na področju slovenskega igranega in dokumen-
tarnega celovečernega filma 2020 na temo 30. letni-
ce neodvisnosti Republike Slovenije.

Besedilo navedenega javnega razpisa bo od dne 
25. 9. 2020 dalje objavljen na spletnem mestu Sloven-
skega filmskega centra, javne agencije Republike Slo-
venije: www.sfc.si, v zavihku javni razpisi.

Slovenski filmski center,  
javna agencija Republike Slovenije

 Ob-2942/20
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije na 

podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 
63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 
20/11 in 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZnOrg), Pra-
vilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega 
razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter 
Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knji-
go Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09, 10/14 
in 73/16) objavlja Javni razpis za izbor prejemnikov 
delovnih štipendij s področja literarne kritike za leto 
2020 (v nadaljevanju: JR9–ŠTIPENDIJE–LITERARNA 
KRITIKA–2020).

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na sple-
tni strani www.jakrs.si.

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave ob-
vestila v Uradnem listu RS dne 25. 9. 2020 in se izteče 
dne 26. 10. 2020.

Javna agencija za knjigo RS

 Ob-2932/20
Na podlagi 52. člena Pravil obveznega zdravstve-

nega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečišče-
no besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 
90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 
106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 107/17, 
64/18 in 4/20) ter Sklepa o izvedbi drugega javnega 
razpisa za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj 
otrok in šolarjev v letu 2020, Zavod za zdravstveno za-
varovanje Slovenije objavlja

drugi javni razpis
za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok 

in šolarjev v letu 2020
I. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev 

zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v organizirani in 
strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke in šolar-
je, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje zdravstve-
nega letovanja otrok in šolarjev.

II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na tem razpisu lahko sodelujejo vsi vlagatelji, ki so 

registrirani kot pravne osebe ter imajo za opravljanje te 
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v na-
daljnjem besedilu: Zavod) ne bo izbral organizatorja:

– pri katerem so bile v zadnjih petih letih ugoto-
vljene hujše nepravilnosti ali če je za izvedbo letovanja 

pooblastil osebo, ki je takšnega organizatorja zastopala 
v preteklosti;

– pri katerem so bile v zadnjih petih letih ugotovlje-
ne nepravilnosti v zvezi z organizacijo zdravstvenega 
letovanja.

Šteje se, da vlagatelj iz prejšnjih dveh alinej ne 
izpolnjuje pogojev za kandidiranje na tem razpisu, če 
ima neporavnane obveznosti do Zavoda iz preteklih 
razpisov za organiziranje zdravstvenega letovanja otrok 
in šolarjev.

III. Višina sredstev, ki so na razpolago in obdobje, 
v katerem morajo biti porabljena: višina sredstev za 
sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev 
znaša v letu 2020 896.415,60 evra. Sredstva, dode-
ljena s tem javnim razpisom, morajo biti porabljena do 
31. 12. 2020.

IV. Merila, s pomočjo katerih se med vlagatelji, ki 
izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, so po 
naslednjem vrstnem redu:

1. Zagotovitev nižjega prispevka staršev.
2. Zagotovitev zdravstvenega letovanja za enak ob-

seg sredstev za večje število otrok in šolarjev, določenih 
v točki III tega razpisa.

V. Splošni pogoji:
1. Zavarovanim osebam bodo zagotovljene pravice 

v skladu z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju in z določili Pravil obvezne-
ga zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: 
Pravila).

2. Zdravstveno letovanje otrok in šolarjev ne bo 
krajše od 5 dni.

3. Izbor otrok in šolarjev bodo opravili osebni zdrav-
niki otroškega in šolskega dispanzerja skladno z določili 
tega razpisa.

4. Organizator bo razpolagal z zadostnimi kapacite-
tami za izvedbo zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev.

5. Otrokom in šolarjem bo zagotovljena prehrana, 
pripravljena po veljavnih standardih.

6. V okviru letovanja bodo zagotovljene načrtovane 
zdravstveno vzgojne dejavnosti in program za rekreacijo 
in športne dejavnosti.

7. Organizator bo zagotovil ustrezno zdravstveno 
osebje.

8. Organizator bo zagotovil prevoz otrok in šolarjev 
na/iz zdravstvenega letovanja.

9. Cena vključuje vse stroške, ki so vezani na or-
ganizacijo in izvedbo zdravstvenega letovanja otrok in 
šolarjev (stroške polnega penziona, programa, zdra-
vstvene oskrbe, stroške kolektivnega zavarovanja, stro-
ške prevoza itd.).

VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog
Vloge morajo biti oddane priporočeno po pošti naj-

kasneje do 2. 10. 2020.
Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena 

v zaprti ovojnici tako, da je pri odpiranju vlog možno pre-
veriti, da so zaprte tako, kot so bile predane, na spodaj 
navedeni naslov tako, da je na ovojnici napisano:

– v desnem spodnjem kotu napisan naziv in naslov 
pristojne območne enote Zavoda. Naslove območnih 
enot najdete na www.zzzs.si, v Telefonskem imeniku 
Slovenije, po telefonu na številki 30-77-200.

(primer naziva in naslova: Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije

Območna enota Ljub ljana
Miklošičeva c. 24
1000 Ljub ljana).
– v levem spodnjem kotu, vidno označeno:
»Ne odpiraj – Vloga za javni razpis – zdravstveno 

letovanje otrok in šolarjev«
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– v levem zgornjem kotu:
naziv in naslov vlagatelja.
Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo 

vlog, nosijo organizatorji sami. Območna enota Zavoda 
oziroma Zavod v nobenem primeru ni odgovoren za te 
stroške, ne glede na potek in izid postopka. Če vloga ne 
bo označena na navedeni način, Zavod ne prevzema 
nobene odgovornosti za morebitno izgubo takšne vloge 
ali njeno prezgodnje odpiranje.

VII. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Javno odpiranje vlog bo v ponedeljek, 5. 10. 2020, 

ob 9. uri, na pristojni območni enoti Zavoda.
Na odpiranju se preveri pravočasnost, ustrezna 

označenost ovojnine in formalna popolnost prispelih vlog.
Nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo 

izločene in po končanem postopku odpiranja vlog neod-
prte vrnjene vlagateljem.

Vlagatelji s formalno nepopolno vlogo bodo pozva-
ni k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 2 delovna 
dneva od prejema poziva za dopolnitev. Zavod poziva 
k dopolnitvi vloge izključno po elektronski pošti tako, da 
se zagotovi potrdilo ali drug listinski dokaz o prejemu.

Vlagatelj v dopolnitvi ne sme spreminjati vsebine 
same vloge, temveč lahko vlogo dopolni samo z manj-
kajočim dokumentom oziroma odpravi drugo formalno 
pomanjkljivost. Dopolnitve se posreduje po elektronski 
pošti, razen če je potrebno priložiti originalno listino.

Vloga, ki jo prijavitelj ne bo dopolnil v skladu z raz-
pisno dokumentacijo in pozivom za dopolnitev, bo za-
vržena.

Zavod ne bo priznal sposobnosti vlagatelju, ki ne 
bo na način iz tega razpisa in razpisne dokumentacije 
dokazal, da izpolnjuje pogoje (pogoje za kandidiranje in 
splošne pogoje). Zavod takšne vloge ne bo ocenjeval, 
temveč jo bo zavrnil.

Obravnavajo in ocenjujejo se vse pravočasne, for-
malno popolne in ustrezne vloge.

VIII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
najpozneje v 45 dneh po izteku roka za predložitev vlog.

Zavod bo izbrane organizatorje pozval, da sklenejo 
s pristojno območno enoto Zavoda pogodbo za sofinan-
ciranje zdravstvenega letovanja za leto 2020.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po 
podpisu pogodbe o sofinanciranju, Zavod lahko odstopi 
od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je organizator 
dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva prejema do dneva vračila.

IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvigne-
jo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je 
od dneva te objave do izteka roka za predložitev vlog 
dosegljiva na spletni strani http://www/zzzs.si ali pa jo 
v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na pristojni ob-
močni enoti Zavoda ali na sedežu Zavoda, Miklošičeva 
cesta 24, Ljub ljana, v pritličju, vložišče, soba št. 51, vsak 
delovni dan Zavoda v času uradnih ur.

X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumen-

tacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko 
potencialni vlagatelj pošlje Zavodu pisni zahtevek za 
dodatno pojasnilo najkasneje do 30. 9. 2020.

Vlagatelj naslovi zahtevek za dodatno pojasnilo na 
elektronski naslov:

– pristojne Območne enote Zavoda, s pripisom 
»Pojasnila – javni razpis zdravstveno letovanje otrok 
in šolarjev« ali

– darja.kusar@zzzs.si, s pripisom: »Pojasnila – 
Javni razpis zdravstveno letovanje otrok in šolarjev«.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Št. 110-14/2020 Ob-2913/20
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 

Ilirska Bistrica, na podlagi Odloka o spremembi prora-
čuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 (Uradni list RS, 
št. 77/19 z dne 20. 12. 2019) ter na podlagi 12. člena 
Pravilnika o dodeljevanju kadrovskih štipendij (Uradne 
objave glasila Bistriški odmevi, št. 13, leto 2, 30. 12. 
2009, Uradne objave glasila Bistriški odmevi, št. 2, 
leto 4, 31. 3. 2011), objavlja

javni razpis
za kadrovske štipendije Občine Ilirska Bistrica  

za šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021
1. Občina Ilirska Bistrica razpisuje kadrovske šti-

pendije za šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021 za 
naslednje programe in smeri izobraževanja:

4 štipendije: doktor medicine
(Po končanem študiju opravljena specializacija iz: 

družinske medicine: 3 doktorji družinske medicine, pe-
diatrije: 1 pediater)

2. Pogoji za uveljavitev pravice do štipendije
Na razpis se lahko prijavi oseba s statusom dijaka 

ali oseba s statusom študenta, ki se izobražuje po do-
diplomskih oziroma podiplomskih študijskih programih 
z javno veljavnostjo. Štipendije so namenjene rednim 
dijakom in študentom.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora državljanstvo Republike Slovenije,
– imeti mora stalno prebivališče na območju Občine 

Ilirska Bistrica,
– kandidat ne sme prejemati druge štipendije (ob 

prijavi na javni razpis mora izpolniti posebno izjavo, ki 
se nanaša na prejemanje drugih štipendij; na izjavi mora 
navesti tudi kje oziroma pri katerem delodajalcu je še 
zaprosil za štipendijo),

– ob prvem vpisu v prvi letnik srednje šole ne sme 
biti starejši/a od 17 let oziroma ob prvem vpisu v prvi 
letnik dodiplomskega izobraževanja starejši/a od 21 let,

– ne sme biti v delovnem razmerju oziroma ne sme 
opravljati samostojne registrirane dejavnosti,

– za štipendijo za srednjo šolo mora imeti kandi-
dat povprečje ocen vseh predmetov zaključnega razre-
da osnovne šole najmanj tri oziroma povprečje ocen 
vseh predmetov zaključnega letnika srednje šole naj-
manj tri,

– za štipendijo za dodiplomski študij mora imeti v za-
dnjem letniku srednje šole povprečje ocen vseh predme-
tov zaključnega letnika srednje šole najmanj tri in na 
maturi mora doseči najmanj 70 % vseh možnih točk,

– kandidat, ki se prijavlja na javni razpis za štipen-
dijo za nadaljnje letnike dodiplomskega izobraževanja 
ali podiplomskega izobraževanja, mora imeti povprečje 
ocen posameznih predmetov v preteklem študijskem 
letu najmanj 7.

3. Na javni razpis se prijavijo kandidati s pisno 
prijavo, ki je del razpisne dokumentacije ter ji priložijo 
naslednjo dokumentacijo (razpisna dokumentacija je na 
voljo v sprejemni pisarni ter na spletni strani Občine 
Ilirska Bistrica):

– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slo-
venije,

– fotokopijo potrdila o stalnem prebivališču,
– izjavo, da ne prejema druge štipendije (priloga 

vloge),
– izjavo, da ni v delovnem razmerju oziroma ne opra-

vlja samostojne registrirane dejavnosti (priloga vloge),
– dokazilo o učnem uspehu preteklega šolskega 

oziroma študijskega leta,
– potrdilo o doseženem uspehu na maturi,
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– potrdilo o vpisu v šolskem oziroma študijskem 
letu 2020/2021,

– dokazilo o materialnem stanju družine – odločbo 
o odmeri dohodnine za leto 2019,

– potrdilo o višini katastrskega dohodka za leto 
2019 in

– kratek življenjepis.
4. Rok za oddajo prijav je 26. 10. 2020 do 10. ure.
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele 

najpozneje do 26. 10. 2020 do 10. ure, na naslov Obči-
na Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bi-
strica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni 
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska 
Bistrica, pritličje levo. Na kuverti mora biti navedeno 
»Javni razpis za kadrovske štipendije za šolsko oziroma 
študijsko leto 2020/2021«. Prijavi priložite zahtevano 
dokumentacijo.

Prijave, prispele po razpisnem roku, ne bodo upo-
števane pri obravnavi za dodelitev štipendije in bodo za-
pečatene vrnjene prijavitelju. Kandidati bodo o izbiri ob-
veščeni predvidoma v roku 30 dni od odločitve komisije.

Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, 
tel. 05/71-12-333.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 41001-1185/2019-25 Ob-2933/20
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16), 
17. in 18. člena Zakona o športu (ZŠpo-1, Uradni list 
RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), 26. člena Od-
loka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev le-
tnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, 
št. 21/19 in 25/19) in Statuta Mestne občine Maribor 
(MUV, št. 10/2011, s spremembami) objavlja Mestna 
občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor (v 
nadaljevanju: MOM)

javni razpis – 2. del
za sofinanciranje programov in dodelitev oziroma 

sofinanciranje uporabe prostora programom 
Letnega programa športa v MOM za leto 2020

1. Pomeni izrazov, ki so povzeti po Odloku o izbiri 
in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega progra-
ma športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 21/19 in 
25/19) so:

– letni program športa v MOM (v nadaljnjem bese-
dilu: LPŠ) je program, s katerim se določi izvajanje na-
cionalnega programa športa v MOM za posamezno ko-
ledarsko leto skladno z Zakonom o športu (v nadaljnjem 
besedilu: ZŠpo-1), ki ga sprejme Mestni svet MOM,

– javni razpis MOM za izbiro in sofinanciranje izva-
janja LPŠ (v nadaljnjem besedilu: razpis) je razpis, ki se 
pripravi in izvede na podlagi sklepa o začetku postopka 
javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ 
(v nadaljnjem besedilu: sklep o začetku postopka raz-
pisa), s katerim se določi predmet sofinanciranja, pred-
viden obseg javnih sredstev, cilje, ki se jih da doseči 
z razpisom in besedilom razpisa,

– izvajalec letnega programa športa v MOM (v na-
daljnjem besedilu: izvajalec) je vsakdo, čigar dejavnost 
je na podlagi tega odloka izbrana na razpisu in mu MOM 
sofinancira dejavnost in uporabo prostora v javnih in 
ostalih športnih objektih,

– športna panoga je panoga, ki je opredeljena v Po-
gojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategorizira-
nje športnikov v Republiki Sloveniji in ima nacionalno 
panožno športno zvezo z uradnim tekmovalnim siste-

mom, v katerem lahko športniki oziroma ekipe napredu-
jejo v tekmovalne sisteme mednarodnih športnih zvez,

– področja LPŠ so:
a) športni programi:

– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi po-

trebami,
– obštudijska športna dejavnost,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v ka-

kovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija,
– šport starejših,

b) športni objekti in površine za šport v naravi,
c) razvojna dejavnost v športu:

– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih delavcev v športu,

– statusne pravice športnikov,
– založništvo,
– znanstvenoraziskovalne dejavnosti,
– informacijsko-komunikacijske tehnologije,

d) organiziranost v športu:
– na področju kakovostnega in vrhunskega športa,
– na področju športne rekreacije, prostočasne 

športne vzgoje otrok in mladine oziroma na področju ob-
študijske športne dejavnosti,

e) športne prireditve in promocija športa:
– športne prireditve,
– javno obveščanje,
– športna dediščina,

f) družbena in okoljska odgovornost v športu.
– dejavnost je enota za sofinanciranje, ki obsega 

eno vadbeno skupino, prireditev oziroma drugo osnovno 
enoto sofinanciranja programov, ki se podrobneje opre-
deli v razpisni dokumentaciji,

– javni športni objekti in površine za šport v naravi 
so športni objekti, ki so državna lastnina ali lastnina lokal-
nih skupnosti ter se lahko povežejo v mrežo,

– uporaba prostora obsega uporabo prostora v jav-
nih športnih objektih in površinah za šport v naravi ter 
ostalih športnih objektih in se podrobneje opredeli z LPŠ,

– športnik je posameznik, ki se za matični klub 
s sedežem v MOM registrira kot športnik skladno 
z 32. členom ZŠpo-1,

– strategija razvoja panoge je program medseboj-
nega sodelovanja pravnih sub jektov na področju športne 
panoge, ki je sprejet s strani Športne zveze Maribor (v 
nadaljnjem besedilu: ŠZM) in potrjen s strani MOM,

– mestna panožna športna šola je dejavnost, ki 
se v okviru športnega programa športna vzgoja otrok in 
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, izvaja 
v športnih društvih na ravni MOM v skladu z načeli trajno-
stnega razvoja do ljudi in narave. Opredeljena je:

a) s strokovnim kadrom skladno z ZŠpo-1 (stro-
kovno izobražen delavec, izvajalec dopolnilnega strokov-
nega dela, ki sodeluje v procesu športne vadbe),

b) z ustreznim programom in materialnimi mo-
žnostmi za izpeljavo tega programa,

c) z organiziranim sodelovanjem s šolskim siste-
mom.

Uradni tekmovalni sistem: kot uradni tekmovalni sis-
tem se upošteva dokument »Uradno potrjeni tekmovalni 
sistemi«, številka 3-29/2018-6 z dne 22. 5. 2019, ki ga 
je v skladu z dokumentom »Pogoji, pravila in kriteriji za 
registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Slo-
veniji« potrdil strokovni svet za tekmovalni šport na svoji 
3. redni seji.
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Obvestila Olimpijskega komiteja Slovenije (v nadalj-
njem besedilu: Obvestila OKS): kot uradni dokument se 
upošteva Obvestilo OKS št. 89, 1. 10. 2019 objavljeno 
na spletni strani OKS www.olympic.si.

2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za 

sofinanciranje programa Vrhunski šport in podprograma 
Nagrade vrhunskim športnikom Letnega programa špor-
ta v MOM za leto 2020.

Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje progra-
ma Vrhunski šport in podprograma Nagrade vrhunskim 
športnikom Letnega programa športa v MOM za leto 
2020.

Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji preje-
li na podlagi predlogov za ta razpis v obliki denarnih 
sredstev, mora biti v celoti namenjena v dobro končnih 
uporabnikov.

Programi športa izvajalcev Letnega programa špor-
ta ne smejo biti dvojno financirani za isti namen.

Izvajalec je upravičen za sofinanciranja programa 
Vrhunski šport in podprograma Nagrade vrhunskim 
športnikom do sorazmernega dela razpisanih sredstev 
v skupni višini 15.000,00 EUR, glede na število upravi-
čencev.

V primeru, da se v vlogi na javni razpis ugotovi na-
vajanje neresničnih podatkov, bo vloga zavrnjena.

V primeru, da se v oddanem zahtevku ugotovi na-
vajanje neresničnih podatkov, nenamenska ter nego-
spodarna raba sredstev ali kršenje pogodbenih določil, 
poleg vračila vseh prejetih sredstev z zakonitimi obrest-

mi, izvajalec ne bo mogel pridobiti statusa izvajalca le-
tnega programa športa v MOM za leto 2021.

a. Sofinanciranje programov
Odobrena denarna sredstva iz tega razpisa lahko 

izbrani vlagatelji namenijo in uporabijo zgolj za namene, 
ki so za vsako področje, program, podprogram oziroma 
dejavnost predvideni s tem razpisom in Odlokom o izbiri 
in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa 
športa v Mestni občini (MUV, št. 21/19 in 25/19).

Sofinanciranje dejavnosti se izvede na podlagi 
e-zahtevka. Izvajalcu se na podlagi pogodbe in vložene-
ga e-zahtevka odobri črpanje vseh dodeljenih sredstev 
na razpisu. Namenska poraba in gospodarno porabo 
sredstev se presoja med samim izvajanjem dejavnosti 
ter ob oddaji vsakega e-zahtevka.

Izplačilo po posameznem zahtevku predstavlja 
sorazmerni del razpisanih sredstev v skupni višini 
15.000,00 EUR, glede na število upravičencev.

Zahtevek je potrebno oddati najkasneje do 30. 10. 
2020.

3. Okvirna višina sredstev za izvedbo razpisanih 
področij, programov, podprogramov in dejavnosti ter 
uporabe objektov

Okvirna skupna višina razpisanih sredstev, ki so 
namenjena razpisanemu programu Vrhunski šport in 
podprogramu Nagrade vrhunskim športnikom za leto 
2020, znaša 15.000,00 evrov.

Sofinanciranje Letnega programa športa v MOM 
obsega sofinanciranje področij, programov, podprogra-
mov v naslednjih okvirnih zneskih:

Nosilec Poglavje javnega 
razpisa

Obrazec Številka Področje, program, podprogram, 
dejavnosti

Okvirna razpisana 
sredstva v evrih

Simon 
Mihalina 

TČ. 6  3.1. Športni programi na področju 
tekmovalnega športa

 

 III.  3.1.3. Vrhunski šport  
  3.1.3.2. 123411 Nagrade vrhunskim športnikom 15.000,00

4. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo:
– športna društva in športne zveze, registrirane 

v Republiki Sloveniji;
– športna društva in športne zveze Slovencev v za-

mejstvu v Italiji, Avstriji in na Madžarskem;
– zavodi za šport po Zakonu o športu (ZŠpo-1);
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejav-

nosti v športu v Republiki Sloveniji;
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen 

namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja 
ustanove;

– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki iz-
vajajo javno veljavne programe;

– lokalne skupnosti;
– samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za 

opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
– zasebni športni delavci.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost 

pri izvajanju programov in področij letnega programa 
športa.

Ne glede na prejšnji odstavek imajo pod enakimi 
pogoji pri izvajanju športnih programov (1. točka prvega 
odstavka 6. člena Zakona o športu) prednost pri izvaja-
nju letnega programa športa športna društva in športne 
zveze, registrirane v Republiki Sloveniji in zavodi s po-

dročja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne 
programe.

Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter dode-
litve sredstev imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje 
splošne pogoje:

– so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu,
– imajo sedež oziroma stalno prebivališče v MOM 

in delujejo za območje MOM najmanj dve leti ter izvajajo 
dejavnost pretežno za prebivalce MOM,

– imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske po-
goje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov 
in izvajajo programe športa s svojimi strokovnimi kadri,

– ima športno društvo urejeno zbirko članstva in 
udeležencev programov, druge statusno pravne oblike 
pa zbirko udeležencev programov,

– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do 
MOM in njenih povezanih oseb,

– zagotavljajo izvedbo programov športa v skladu 
z načeli trajnostnega razvoja do ljudi in narave,

– izpolnjujejo druge pogoje, določene z odlokom, 
LPŠ in razpisno dokumentacijo.

Status izvajalca lahko dobi vsak vlagatelj, ki izpol-
njuje pogoje iz prejšnjega odstavka in:

– se mu sofinancira dejavnost iz proračuna MOM.
V primeru zamenjave strokovnega delavca, mora 

biti nov strokovni delavec enake ali višje stopnje izo-
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brazbe oziroma usposobljenosti in primerljivih kom-
petenc.

5. Predmet sofinanciranja in posebni pogoji za kan-
didiranje na razpisu tekmovalnega športa

I. Vrhunski šport
a. Dejavnosti vadbe in tekmovanja uradnih tekmo-

valnih sistemov vrhunskega športa, Obrazec 3.1.3.1.
Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmo-

valnih sistemov vrhunskega športa se sofinancirajo iz-
vajalci z dejavnostmi, v katere so vključeni športniki 
s statusom kategorizacije olimpijskega, svetovnega ali 
mednarodnega razreda.

Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti ime športni-
ka s statusom kategorizacije olimpijskega, svetovnega 
ali mednarodnega razreda, športno panogo in priložiti 
dokazilo Olimpijskega komiteja Slovenije o doseženi 
kvalifikacijski kvoti za nastop na Olimpijskih igrah 2020 
(2021) v Tokiu.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje podprograma Nagrade 
vrhunskim športnikom se lahko prijavi vlagatelj, ki:

– priloži dokazilo Olimpijskega komiteja Slovenije 
o doseženi kvalifikacijski kvoti za nastop na Olimpijskih 
igrah 2020 (2021) v Tokiu.

6. Merila za izbor področij, programov, podprogra-
mov in dejavnosti

Merila za izbor programov oziroma dejavnosti so 
opredeljena v Odloku o izbiri in sofinanciranju dejavno-
sti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini 
Maribor (MUV, št. 21/19 in 25/19).

Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, 
s pomočjo katerih strokovna komisija izbira med tistimi, 
ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno podro-
čje sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni 
dokumentaciji za vsako razpisno področje.

Merila (ne glede na področje) so vsebinska. Oce-
njuje se upravičenost, kakovost in realnost programa, 
podprograma ali dejavnosti.

Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med ti-
stimi, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje, izberejo 
prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen 
posameznih meril se nahajajo v razpisni dokumentaciji.

7. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo oddati vlogo skupaj z dokazili naj-

kasneje do 9. 10. 2020 do 12. ure, s pripisom »Prijava 
na JR LPŠ 2020 – 2. del«, izključno po e-pošti na e-na-
slov: sport@maribor.si.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se 
šteje kot formalno popolna:

– pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec JR LPŠ 2020 
– 2. del«;

– pravilno izpolnjeno »Izjavo JR LPŠ 2020 – 2. del«;
– obvezna dokazila in druge priloge, skenirane in 

priložene prijavi, s katerimi se dokazuje verodostojnost 
listin;

– prijavni obrazec in izjavo je treba izpolnjevati na-
tančno po obrazcu in v slovenskem jeziku;

– vloga poslana v roku in na način, ki je določen 
v tej točki besedila razpisa.

8. Datum odpiranja vlog, oddanih po pošti
Odpiranje vlog bo opravila razpisna komisija. Priče-

lo se bo 12. 10. 2020 in ne bo javno.
Na odpiranju imenovana razpisna komisija ugota-

vlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi 
zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnje-
nih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo 
razpisna komisija najkasneje v roku 8 dni od odpiranja 

vlog vlagatelje pozvala, da vlogo dopolnijo v roku 3 dni. 
Predmet dopolnitev bodo zgolj manjkajoči podatki na 
prijavnem obrazcu, ki se nanašajo na izbor programov 
oziroma dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja.

Predmet dopolnitev ne bodo obvezni obrazci (pri-
javni obrazec in izjava) in manjkajoča specificirana do-
kazila.

9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o iz-
idu razpisa

Na podlagi predloga razpisne komisije bo o izbra-
nih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih po-
dročjih z odločbo odločila s stani župana pooblaščena 
oseba, o pritožbi zoper to odločbo pa župan MOM. Me-
rila za izbor programov so določena z Odlokom o izbiri 
in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa 
športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 21/19 in 25/19) 
in pritožba glede izbora meril v okviru javnega razpisa 
ni možna.

Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa 
prispetja in popolnosti vloge.

Vlog, ki ne bodo oddane pravočasno in bodo nepo-
polne, komisija ne bo obravnavala in bodo na zahtevo 
vrnjene pošiljatelju.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v 7. točki besedila tega razpisa,
– ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu, 

po pošti) ali bodo naslovljene ali dostavljene na drugi 
naslov,

– katerim ne bodo priložena obvezna dokazila in 
druge priloge, skenirane in priložene prijavi, s katerimi 
se dokazujejo dejansko nastali stroški,

– katerim ne bo priložen Prijavni obrazec JR LPŠ 
2020 – 2. del in Izjava JR LPŠ 2020 – 2. del,

– ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge 
(nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev 

za dodelitev sredstev in zahtev, določenih v besedilu 
javnega razpisa,

– pri katerih komisija ugotovi navajanje neresničnih 
podatkov.

Pristojni organ bo objavil rezultate razpisa na sple-
tni strani MOM. Prejemniki sredstev bodo obveščeni po 
elektronski pošti, kamor bodo prejeli sklep in pogodbo. 
Izbrani prejemniki sredstev morajo podpisane in ožigo-
sane pogodbe skenirati in jih po elektronski pošti poslati 
na sport@maribor.si najkasneje v roku 3 dni.

MOM bo vse vlagatelje o izidu razpisa obvestila naj-
kasneje v roku 8 dni po zaključku odpiranja vlog.

Z izvajalci se na podlagi sklepa o izboru sklene 
pogodba.

10. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumenta-
cija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka do-
segljiva na spletni strani MOM v področju Javni razpisi, 
Javni razpisi-šport. Vlagatelji jo izpolnijo ter pošljejo po 
elektronski pošti skupaj z vsemi dokazili.

11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vpra-
šanja v zvezi z razpisom lahko zastavite po e-pošti: 
sport@maribor.si.

Mestna občina Maribor

Št. 430-54/2020 Ob-2944/20
Na podlagi 44. člena Zakona o socialnem varstvu 

(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 
– ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 
29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), 
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2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju so-
cialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08 in 
45/11), 4. člena Odloka o organiziranju, izvajanju in fi-
nanciranju socialno varstvene storitve pomoč družini na 
domu v Občini Litija (Uradni list RS, št. 41/07) in Odloka 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoč 
družini na domu v Občini Litija (Uradni list RS, št. 65/07) 
objavlja Občina Litija

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje socialno 
varstvene storitve pomoč družini na domu  

na območju Občine Litija
1. Naziv in naslov koncedenta: Občina Litija, Je-

rebova ulica 14, 1270 Litija, tel. 01/89-63-420, e-mail: 
obcina.litija@litija.si.

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je podelitev 1 koncesije za izvajanje socialno var-
stvene storitve Pomoč družini na domu kot javne službe 
na območju Občine Litija, ki obsega naslednje storitve: 
ugotavljanje upravičenosti do storitve, priprava in skle-
nitev dogovora, vodenje storitve, koordinacija izvajalcev 
in njihovo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri iz-
vajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah 
upravičencev, neposredno socialno oskrbo na domu 
upravičenca v obliki gospodinjske pomoči, pomoči pri 
vzdrževanju osebne higiene in pomoči pri ohranjanju 
socialnih stikov.

3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
Javno službo pomoč na domu lahko izvaja le en 

koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana 

za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziro-
ma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te 
dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali da 
je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za 
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov 
in druge pogoje, ki jih določajo zakon in na njegovi pod-
lagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za 
katero se razpisuje koncesija,

– da ima izdelan podroben program dela za izva-
janje storitve,

– da zagotavlja strokovno in kakovostno izvajanje 
storitve,

– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost za 
izvajanje storitve.

Dodatni pogoj, ki ga mora izpolnjevati ponudnik:
– v primeru sklenitve koncesijskega razmerja mora 

koncedent skleniti delovno razmerje za nedoločen čas 
z izvajalkami neposredne oskrbe, ki so trenutno zapo-
slene pri dosedanjem izvajalcu te storitve za območje 
Občine Litija, Dom Tisje, Črni Potok 13, 1275 Šmartno 
pri Litiji.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev, katera mora po-
nudnik predložiti k ponudbi, so določena v razpisni do-
kumentaciji.

Informacije v zvezi s prenosom zaposlenih delav-
cev na novega delodajalca (koncesionarja) in razlaga 
92. člena ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 
47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 
22/19 – ZPosS):

Delodajalec, ki odpove pogodbo o zaposlitvi in je 
delavcu v času odpovednega roka s strani delodajalca 
oziroma ZRSZ ponujena nova ustrezna zaposlitev za 
nedoločen čas (Ustrezna zaposlitev je zaposlitev, za 
katero se zahteva enaka vrsta in raven izobrazbe, kot 
se je zahtevala za opravljanje dela, za katero je imel 
delavec sklenjeno prejšnjo pogodbo o zaposlitvi, in za 

delovni čas, kot je bil dogovorjen po prejšnji pogodbi 
o zaposlitvi, ter kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot 
tri ure vožnje v obe smeri z javnim prevoznim sredstvom 
ali z organiziranim prevozom delodajalca od kraja biva-
nja delavca) in delavec sklene pogodbo o zaposlitvi pri 
drugem delodajalcu (koncesionarju), mu ni potrebno 
plačati odpravnine.

Glede na navedeno se novi delodajalec oziroma 
koncesionar zaveže izpolniti naslednja dva pogoja:

– dati ponudbe novih pogodb o zaposlitvi delavcem 
za ustrezno delo (kaj je ustrezno delo je opredeljeno 
zgoraj), v plačnih razredih 20, 22, in 23, 24 (napredova-
nja 1. 4. oziroma začetek izplačil 1. 12. 2020);

– podati zavezo, da bo v primeru, če bi katere-
mukoli od delavcev odpovedal pogodbo o zaposlitvi, 
upošteval skupno delovno dobo pri obeh delodajalcih 
za potrebe določanja minimalnega odpovednega roka 
in višine odpravnine;

– podati zavezo, da bo v primeru, če bo katerikoli od 
delavcev izpolnil pogoje za upokojitev, upošteval skupno 
delovno dobo pri obeh delodajalcih za potrebe pridobitve 
pravice do izplačila odpravnine ob upokojitvi.

S podajo ponudbe koncesionar sprejme zgornjo 
zavezo.

4. Obseg razpisane storitve: predvideni obseg sto-
ritve je povprečno 550 ur efektivnega dela na mesec.

5. Predvideni začetek izvajanja storitev in čas tra-
janja podelitve koncesije: izbrani koncesionar bo pričel 
z izvajanjem storitve predvidoma 1. 1. 2021. Koncedent 
bo z izbranim koncesionarjem sklenil pogodbo najka-
sneje v roku 30 dni od dneva pravnomočnosti odločbe 
o podelitvi koncesije in pod pogojem, da predlagano 
ceno storitve, ki je predmet tega razpisa, potrdi Občinski 
svet Občine Litija. Koncesijska pogodba se sklene za 
dobo 10 let, z možnostjo enkratnega podaljšanja brez 
javnega razpisa največ še za čas, za katerega je bila 
sklenjena.

6. Krajevno območje podelitve koncesije: razpisuje 
se za območje celotne Občine Litija.

7. Število koncesij: koncesija se podeli enemu kon-
cesionarju.

8. Uporabniki storitev: so upravičenci, ki so nave-
deni v 6. členu Pravilnika o standardih in normativih 
socialnovarstvenih storitev.

Koncesionar je dolžan prevzeti od sedanjega izva-
jalca storitve vse aktivne uporabnike storitev iz razpi-
sanega območja izvajanja koncesije, pri čemer upošte-
va predpise s področja socialnega varstva. Povprečno 
število oskrbovancev v letu 2020 je 31/mesec.

9. Viri financiranja storitve: občinski proračun v skla-
du s pogoji in postopki določenimi v Zakonu o social-
nem varstvu in Uredbi o merilih za določanje oprostitev 
pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, 
št. 110/4, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 
– ZUPJS-C in 42/15), uporabniki storitev in sredstva, ki jih 
koncesionar pridobi z aktivno politiko zaposlovanja.

10. Cene storitve, način in roki plačila za opravlje-
ne storitve: ceno storitve določi koncesionar v soglasju 
s koncedentom in v skladu s Pravilnikom o metodologiji 
za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni 
list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12). Po-
nudnik pri pripravi cene storitve neposredne socialne 
oskrbe – drugi del storitve za uporabnika upošteva 50 % 
subvencijo občine. Način in rok plačila za opravljene 
storitve se določita s koncesijsko pogodbo.

11. Delovna razmerja zaposlenih se urejajo v skla-
du s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki 
veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja soci-
alnega varstva.
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12. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih po-
gojev in o sposobnosti za izvajanje storitve izhajajo iz 
8. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega 
varstva in 6. člena Odloka o podelitvi koncesije za opra-
vljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini 
Litija ter so navedeni v razpisni dokumentaciji.

13. Kriteriji in merila za izbiro ponudnika
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja 

merila:
– celotni stroški storitve – do 90 točk;
– reference ponudnika – do 10 točk.
Natančnejša obrazložitev kriterijev in meril ter način 

ocenjevanja je naveden v razpisni dokumentaciji.
Izbran bo tisti ponudnik, ki bo v skladu z navede-

nimi merili in kriteriji zbral višje število točk v primerjavi 
z ostalimi ponudniki.

Ponudniki pri pripravi prijave upoštevajo predpise, 
ki so veljali na dan objave javnega razpisa. Vse more-
bitne spremembe veljavnih predpisov v odprtem roku 
javnega razpisa ne smejo vplivati na pripravo dokumen-
tacije ponudnikov.

Koncedent si pridržuje pravico, da zaradi nespreje-
mljive ponudbe oziroma predlaganih previsokih cen sto-
ritev, ne podeli koncesije, ki je predmet javnega razpisa.

14. Rok in način prijave na javni razpis
Ponudniki oddajo ponudbo na ustreznih razpisnih 

obrazcih, priložene morajo biti zahtevane izjave in ob-
vezne priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju razpisnih 
pogojev.

Ponudbo je potrebno oddati v zaprti ovojnici na na-
slov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, s pri-
pisom »Ne odpiraj – prijava na javni razpis Koncesija 
pomoč družini na domu«. Na hrbtni strani ovojnice mora 
biti napisan naziv in točen naslov ponudnika.

Rok za oddajo ponudbe na javni razpis je 21. 10. 
2020. Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, 
če je na dan roka do 9. ure oddana osebno v tajništvu 
Občine Litija, soba 44/II. nadstropje ali če je do vključno 
z dnem 20. 10. 2020 (velja datum poštnega žiga) odda-
na na pošti kot priporočena pošiljka.

Ponudnik lahko svojo ponudbo dopolnjuje oziroma 
spreminja do preteka razpisnega roka, kasneje pa ne več. 
Vse dopolnitve ponudbe morajo biti predložene v roku in 
na način, kot to velja za ponudbe in z dodatno oznako 
»dopolnitev ___ (zaporedna številka dopolnitve) ponudbe 
na javni razpis Koncesija pomoč družini na domu«.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja vezana na jav-
ni razpis na elektronski naslov obcina.litija@litija.si, do 
srede, 14. 10. 2020, do 8. ure zjutraj. Vsa vprašanja in 
odgovori so javni in bodo objavljeni na internetni strani 
naročnika skupaj z razpisno dokumentacijo.

Organ, pristojen za podelitev koncesije, bo s skle-
pom zavrgel:

– nepravočasne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb,
– nepopolne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb gle-

de na besedilo javnega razpisa,
– ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki niso poda-

ne za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja 
storitve,

– ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki so bile po-
dane s strani ponudnika, ki ne izpolnjuje predpisane 
pogoje za podelitev koncesije.

Nepravočasno prispelih vlog komisija ne odpira in 
jih zaprte vrne ponudniku.

15. Odpiranje ponudb in obveščanje o izboru
Odpiranje ponudb bo izvedla komisija za koncesije 

dne 21. 10. 2011, ob 11. uri, v veliki sejni sobi Občine 
Litija v II. nadstropju. Odpiranju ponudb lahko priso-
stvuje vsak ponudnik, ki je oddal ponudbo na javni 
razpis. Predstavnik ponudnika pa se obvezno izkaže 
s pisnim pooblastilom.

O vsaki ponudbi, ki je pravočasna, jo je oddal po-
nudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je podana za 
v razpisu določeno krajevno območje izvajanja storitve, 
ki je predmet koncesije ter je popolna, pridobi komisija 
za koncesije mnenje socialne zbornice. Zbornica mora 
mnenje dati v 20 dneh od prejema pisne zahteve komi-
sije, sicer komisija za koncesije pripravi predlog podeli-
tve koncesije brez tega mnenja. Komisija za koncesije 
bo v roku 10 dni po pridobitvi mnenja socialne zbornice 
oziroma po izteku roka iz prejšnjega stavka, opravila 
pregled in presojo popolnih ponudb po kriterijih in meri-
lih, objavljenih v javnem razpisu, ter na tej podlagi in ob 
upoštevanju mnenja socialne zbornice, če je bilo dano, 
pripravila predlog podelitve koncesije.

16. Organ, ki bo odločil o koncesiji in organ, ki 
je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe: po 
obravnavi cen storitev ponudnikov, ki so predmet jav-
nega razpisa, na Občinskem svetu Občine Litija, bo 
na predlog komisije za koncesije koncesijo izbrane-
mu koncesionarju podelila občinska uprava z odloč-
bo. Koncesijsko pogodbo pa bo izbrani koncesionar 
podpisal z županom Občine Litija kot predstojnikom 
koncedenta.

17. Odgovorna oseba za dajanje informacij: v času 
objave javnega razpisa: pristojna oseba za dajanje in-
formacij je Karmen Merela, tel. 01/89-63-438, e-pošta: 
karmen.merela@litija.si.

18. Razpisna dokumentacija: celotna razpisna do-
kumentacija je na voljo na sedežu koncedenta in na 
spletni strani Občine Litija: https://www.litija.si/

Občina Litija
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Razpisi delovnih mest

 Ob-2910/20
Nadzorni svet družbe Vodovod-kanalizacija, d.o.o. 

na osnovi sklepa nadzornega sveta z dne 25. 8. 2020 in 
v zvezi z določili 13. člena Družbene pogodbe o ustano-
vitvi družbe z omejeno odgovornostjo razpisuje prosto 
delovno mesto

direktorja/direktorice
Kandidat/kandidatka mora poleg splošnih, z Zako-

nom o gospodarskih družbah (ZGD-1) določenih pogo-
jev (drugi odstavek 255. člena), izpolnjevati še naslednje 
pogoje:

– da ima višjo ali visoko izobrazbo tehnične smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na podro-

čju vodenja gospodarskih družb,
– da ima sposobnost za delo z ljudmi, organiziranje 

in vodenje.
Kandidat/kandidatka mora k prijavi priložiti tudi izja-

vo, da za namen tega postopka, organu, ki objavlja javni 
razpis, dovoljuje iz uradnih evidenc pridobitev podatkov iz 
druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 255. člena 
ZGD-1, sicer mora priložiti ustrezna dokazila.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih po-
gojev s kratkim življenjepisom naj kandidati/kandidatke 
pošljejo v roku 8 dni od objave razpisa na naslov: Vo-
dovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o. (za Nadzorni 
svet), Lava 2a, 3000 Celje, s pripisom »Prijava na razpis 
za prosto delovno mesto direktorja – ne odpiraj!«.

Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za dobo 
4 let. O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni/e 
v 8 dneh po dokončni odločitvi o izbiri.
Nadzorni svet družbe Vodovod-kanalizacija, d.o.o.

 Ob-2912/20
Nadzorni svet družbe Simbio, d.o.o. na osnovi skle-

pa Nadzornega sveta z dne 9. 9. 2020 in v zvezi z do-
ločili 13. člena Družbene pogodbe o ustanovitvi druž-
be z omejeno odgovornostjo razpisuje prosto delovno 
mesto

direktorja/direktorice
Kandidat/kandidatka mora poleg splošnih, z Zako-

nom o gospodarskih družbah (ZGD-1) določenih pogo-
jev (drugi odstavek 255. člena), izpolnjevati še naslednje 
pogoje:

– da ima višjo ali visoko izobrazbo tehnične, orga-
nizacijske ali ekonomske smeri,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na podro-
čju vodenja gospodarskih družb,

– da ima sposobnost za delo z ljudmi, organiziranje 
in vodenje.

Kandidat/kandidatka mora k prijavi priložiti tudi izja-
vo, da za namen tega postopka, organu, ki objavlja javni 
razpis, dovoljuje iz uradnih evidenc pridobitev podatkov iz 
druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 255. člena 
ZGD-1, sicer mora priložiti ustrezna dokazila.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih po-
gojev s kratkim življenjepisom naj kandidati/kandidatke 
pošljejo v roku 8 dni od objave razpisa na naslov: Sim-
bio, d.o.o. (za Nadzorni svet), Teharska cesta 49, 3000 
Celje, s pripisom »Prijava na razpis za prosto delovno 
mesto direktorja – ne odpiraj!«.

Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za dobo 
4 let. O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni/e 
v 8 dneh po dokončni odločitvi o izbiri.

Nadzorni svet družbe Simbio, d.o.o.

Su KS 139/2020-2 Ob-2914/20
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

1 prosto mesto vrhovnega sodnika
na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije  

s predvideno razporeditvijo na upravni oddelek
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za iz-

volitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sod-
niški službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško 
mesto na vrhovnem sodišču (vrhovni sodnik), določene 
v 12. členu navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-

didata,
– 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 po-
stopku, 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: 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sl/cv/com-
pose), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi stro-
kovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena 
Zakona o sodniški službi z dokazili, in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za iz-
volitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.
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Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prve-
ga odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodni-
ško 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, Ljub ljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 Ob-2915/20
Svet OŠ Toneta Pavčka, Postaja 1, 8216 Mirna 

Peč, na podlagi sklepa 2. korespondenčne seje sveta 
zavoda z dne 20. 4. 2020, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v na-
daljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela je 31. 12. 2020. Delo na 
delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni 
čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisno prijavo z overjenimi kopijami dokazil o iz-
polnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, 
nazivu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, 
opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznova-
nosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 
postopku ter potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu 
– kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega iz-
pita, vendar si ga mora pridobiti v enem letu po začetku 
mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu) pošljete 
priporočeno do 8. 10. 2020 na naslov Svet OŠ Toneta 
Pavčka, Postaja 1, 8216 Mirna Peč, s pripisom »Prijava 
na razpis za ravnatelja«. Vlog v elektronski obliki ne 
bomo upoštevali.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje. Zaželeno je, da predloži 
tudi kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih 
izkušenj, pridobljenih znanj in veščin.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

* V tem razpisu se izraz kandidat uporablja kot nev-
tralni za ženski in moški spol.

Svet OŠ Toneta Pavčka

 Ob-2918/20
Na podlagi 16. in 17. člena Odloka o ustanovitvi 

javnega podjetja Komunala, javno podjetje d.o.o. (Ura-
dni list RS, št. 9/15 in 29/16) Nadzorni svet Javnega 
podjetja Komunala, javno podjetje d.o.o. objavlja javni 
razpis za imenovanje

direktorja
Javnega podjetja Komunala, javno podjetje d.o.o.

1. Uporaba izrazov: v javnem razpisu uporabljeni 
izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot 
nevtralni za ženski in moški spol.

2. Javno podjetje in kraj opravljanja dela: Javno 
podjetje Komunala, javno podjetje d.o.o., Kopališka 
ulica 2, 9000 Murska Sobota. Izbrani kandidat bo delo 
opravljal v prostorih javnega podjetja.

3. Pogoji za opravljanje dela
Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih dolo-

čajo splošni delovno pravni predpisi, mora kandidat, ki 
se bo prijavil na prosto delovno mesto, izpolnjevati še 
naslednje pogoje:

– najmanj visoka izobrazba/prva bolonjska stopnja 
tehnične, pravne, ekonomske ali organizacijske smeri,

– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih ozi-
roma vodstvenih funkcijah pri pravnih sub jektih primer-
ljive velikosti,

– je državljan Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– strokovno poznavanje področja dela javnega pod-

jetja oziroma gospodarskih javnih služb,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– predložiti program dela (razvojne usmeritve jav-

nega podjetja, vizijo vodenja in organiziranja dela javne-
ga podjetja v mandatnem obdobju),

– pogoje iz drugega odstavka 255. člena Zakona 
o gospodarskih družbah /ZGD-1/.

4. Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi:
1. Potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;
2. Fotokopijo diplome kot dokazilo o doseženi stro-

kovni izobrazbi;
3. Izjavo o najmanj petih letih delovnih izkušenj, iz 

katere je razviden datum začetka in konca opravljanja 
dela pri določenem delodajalcu ter opis dela;

4. Izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena 
ZGD-1, da:

– ne sme biti član drugega organa vodenja ali nad-
zora te družbe,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega de-
janja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in 
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premo-
ženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, in sicer 
kandidat ne sme biti član organa vodenja ali nadzora 
pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani 
kazni zapora,

– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi oprav-
ljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved,

– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, 
nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno 
obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z do-
ločbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, 
o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po 
pravnomočnosti sodbe.

Izjavi morajo biti priložena potrdila iz uradnih evi-
denc, iz katerih je razvidno, da gre za podatke iz druge, 
tretje in četrte alinee te točke.

5. Program dela (razvojne usmeritve javnega podje-
tja, vizija vodenja in organiziranja dela javnega podjetja 
v mandatnem obdobju).

6. Življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne 
izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih 
je pridobil. Razvidno mora biti strokovno poznavanje 
področja dela javnega podjetja oziroma gospodarsko 
javnih služb ter organizacijske in vodstvene sposobno-
sti. Predložen tudi na obrazcu europass.

Zaželeno je, da se prijava odda na obrazcu »Obrazec 
za prijavo«, ki ga najdete na spletni strani javnega podjetja, 
pod objavo tega javnega razpisa (www.komunalams.si).

5. Rok in naslov za vlaganje prijav in rok za obve-
ščanje o izbiri

Prijave na javni razpis z dokazili o izpolnjevanju 
pogojev kandidati pošljejo ali osebno vložijo v zaprti 
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ovojnici na naslov: Javno podjetje Komunala, javno pod-
jetje d.o.o., Kadrovska služba, Kopališka ulica 2, 9000 
Murska Sobota, s pripisom: »Javni razpis za direktorja 
javnega podjetja Komunala, javno podjetje d.o.o. – ne 
odpiraj«.

Kot pravočasne se bodo upoštevale prijave, ki bodo 
vložene oziroma bodo prispele po pošti na sedež jav-
nega podjetja do vključno 7. oktobra 2020. V izbirni 
postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno 
prispele vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne 
pogoje.

V izbirni postopek se ne bodo uvrstile vloge, ki bodo 
na sedež javnega podjetja prispele po roku, določenem 
v prejšnjem odstavku, vloge, ki bodo nepopolne in vloge, 
iz katere ni mogoče razbrati ali kandidat izpolnjuje raz-
pisne pogoje ter tudi vloge oddane po elektronski pošti.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih 
dneh po zaključenem postopku izbire.

6. Imenovanje direktorja javnega podjetja in skleni-
tev pogodbe o zaposlitvi

Direktorja javnega podjetja imenuje Nadzorni svet 
Javnega podjetja Komunala, javno podjetje d.o.o. za 
dobo štirih let.

Na podlagi sklepa o imenovanju bo izbrani kandi-
dat sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas štirih 
let v roku 10 dni po imenovanju. Pogodbo o zaposlitvi 
z izbranim kandidatom sklene predsednik Nadzornega 
sveta javnega podjetja. Po preteku mandatne dobe je 
lahko ista oseba ponovno imenovana za direktorja.

7. Dodatne informacije: dodatne informacije dobite 
na tel. 02/521-37-32.

Nadzorni svet  
Javnega podjetja Komunala, javno podjetje d.o.o.

Su KS 141/2020-2 Ob-2926/20
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

8 prostih sodniških mest, in sicer:
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na Okrajnem 

sodišču v Grosupljem  
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na Okrajnem 

sodišču v Kamniku  
– 6 prostih mest okrožnih sodnikov na Okrožnem 

sodišču v Ljub ljani
Kandidati naj v prijavi navedejo, na katero sodniško 

mesto se prijavljajo.
Razpisni pogoji za sodniško mesto na okrajnem 

sodišču:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev 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. čle-
nu navedenega zakona.

Razpisni pogoji za sodniško mesto na okrožnem 
sodišču:

Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za iz-
volitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sod-
niški 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 po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– 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 po-
stopku, 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: 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sl/cv/com-
pose), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi stro-
kovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena 
Zakona o sodniški službi z dokazili, in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za iz-
volitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva 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 prve-
ga odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodni-
ško 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, Ljub ljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 Ob-2927/20
Na podlagi 58. člena ZOFVI (Uradni list RS, 

št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09 – 
popr., 64/09 – popr., 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U1-269/12-24 in 47/15 – 
ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-K in 25/17 – Zvaj) in sklepa 
št. 18/81, 18. seje Sveta zavoda z dne 17. 9. 2020, 
Svet zavoda Vrtca Otona Župančiča Črnomelj, Kidriče-
va ulica 18/b, 8340 Črnomelj, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI 
(Uradni list RS, št 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09 – popr., 64/09 – popr., 65/09, 20/11, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U1 -269/12-24 
in 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-K in 25/17 – Zvaj; 
v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
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Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo 1. 1. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelj/ica se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za 

čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposli-
tvi na delovnem mestu ravnatelja/ice.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, strokovnem 
izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu – ni obvezen 
(kandidat si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po 
začetku mandata), delovnih izkušnjah v vzgoji in izobra-
ževanju, potrdilo, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno 
obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen za-
pora v trajanju več kot 6 mesecev in potrdilo sodišča, da 
ni bil/a pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja 
zoper spolno nedotakljivost (potrdili sodišč ob oddaji vlo-
ge naj ne bosta starejši več kot 30 dni) pošljite v 15 dneh 
po objavi na naslov: Svet zavoda Vrtca Otona Župančiča 
Črnomelj, Kidričeva ulica 18/b, 8340 Črnomelj, z oznako 
»Prijava na razpis ravnatelja«.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
Vrtca Otona Župančiča Črnomelj za mandatno obdobje 
2021–2025, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Vrtca Otona Župančiča Črnomelj
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Št. 013-16/2010/182 Ob-2916/20
Na podlagi prvega odstavka 51.j člena Zakona 

o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno 
prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) svet 
Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost 
v visokem šolstvu objavlja

javni poziv
kandidatom za namestnika člana pritožbene 
komisije pri Nacionalni agenciji Republike 
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

1. Naziv in sedež organa: Nacionalna agencija Re-
publike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Slo-
venska cesta 9, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva 
je zbiranje prijav za namestnika člana pritožbene komisije.

3. Pogoji
Za člana pritožbene komisije in njegovega name-

stnika je lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem 

programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja vi-
soko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobraz-
be, pridobljene po študijskih programih druge stopnje,

– ima opravljen pravniški državni izpit,
– ima vsaj deset let delovnih izkušenj, od tega vsaj 

pet let na sodišču.
4. Trajanje mandata: mandat članov ter njihovih 

namestnikov traja štiri leta. Posamezni član oziroma 
njegov namestnik je lahko ponovno imenovan, toda le 
največ dvakrat zaporedoma.

5. Pristojnost pritožbene komisije: pritožbena komi-
sija odloča o pritožbah zoper odločitve sveta agencije 
v postopkih akreditacij in evalvacij.

6. Vsebina prijave
Prijava kandidata mora vsebovati:
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede 

zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stop-
nja izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izo-
brazba pridobljena,

– izjavo kandidata o opravljenem pravniškem dr-
žavnem izpitu z navedbo leta opravljanja izpita,

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno iz-
polnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.

7. Rok in naslov za vlaganje prijav
Kandidati pošljejo prijavo v zaprti ovojnici z označ-

bo »za javni poziv kandidatom za namestnika člana 

Druge objave

pritožbene komisije« na naslov: Nacionalna agencija 
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, 
Slovenska cesta 9, 1000 Ljub ljana, do 18. 11. 2020. Kot 
pravočasne štejejo prijave, oddane priporočeno po pošti 
iz Slovenije do 18. 11. 2020.

Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki na 
naslov info@nakvis.si, pri čemer veljavnost prijave ni 
pogojena z elektronskim podpisom.

Če kandidat posreduje prijavo v elektronski obliki, 
se šteje, dokler ne sporoči drugače, da želi vročanje in 
obveščanje v elektronski obliki.

8. Merila izbire
Pri izbiri kandidatov bodo upoštevana naslednja 

merila:
1. izkušnje:
– izkušnje na področju visokega šolstva (sodelova-

nje pri pripravi oziroma tolmačenju predpisov s področja 
visokega šolstva ipd.),

– delovne izkušnje in kakovost delovnih izkušenj 
s področja vodenja in odločanja v pritožbenih postopkih,

– izkušnje z opravljanjem podobnih del;
2. znanje:
– poznavanje problematike področja (delovanje 

Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost 
v visokem šolstvu, postopek akreditacije študijskih pro-
gramov ipd.),

– poznavanje pravne ureditve področja (poznava-
nje visokošolske zakonodaje in predpisov o delovanju 
Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost 
v visokem šolstvu),

– strokovna uveljavljenost na področju.
Merila izbire in metode ugotavljanja usposobljenosti 

kandidatov so objavljena na spletnih straneh agencije 
(www.nakvis.si).

9. Dodatne informacije
Dodatne informacije o javnem pozivu posre-

duje Barbara Zupančič Kočar, področna sekretar-
ka, e-pošta: barbara.zupancickocar@nakvis.si, tel. 
+386/1/400-57-76.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spol-
ni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske 
in moške.

10. Obvestilo o imenovanju: kandidati bodo obve-
ščeni le v primeru imenovanja, ne pa tudi v primeru ne-
uvrstitve v nadaljnji postopek in neimenovanja.

Sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije  
za kakovost v visokem šolstvu
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Št. PKSS-SK-431722 Ob-2911/20
Ime medija: Gor' kultura.
Izdajatelj: Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o., 

Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
Lastnik:
– Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, 

s poslovnim deležem 64,79 %;
– Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina 

Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, s poslovnim 
deležem 7,30 %;

– Občina Medvode, Cesta Komandanta Staneta 12, 
1215 Medvode, s poslovnim deležem 7,00 %;

– Občina Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo, s po-
slovnim deležem 5,77 %;

– Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, 
s poslovnim deležem 4,21 %;

– Občina Jezersko, Zgornje Jezersko 65, 4206 
Zgornje Jezersko, s poslovnim deležem 1,44 %;

– Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, 
s poslovnim deležem 9,49 %.

Direktor izdajatelja: Matjaž Berčon.
Odgovorni urednik: Maja Rozman.

Objave po Zakonu o medijih
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Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 47/2014 Os-2666/20
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici 

Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi vzpostavljanja 
etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine 
na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega 
zemljišča (ZVEtL-1) na stavbi z naslovom Usnjarska 
ulica 3, Maribor, na predlog udeleženca Andreja Špra-
ha, za vzpostavitev pravnega naslova, dne 12. 8. 2020 
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve pravnega 
naslova: prodajne pogodbe z dne 24. 1. 2017, sklenje-
ne med HETA Asset Resolution, družba za financiranje 
d.o.o., kot prodajalcem in Andrejem Šprahom, kot kup-
cem, s katero je prodajalec kupcu prodal nepremičnine, 
poslovni prostor št. 15 v velikosti 36,80 m2 v pritličju 
objekta C pristan na naslovu Usnjarska ulica 3, Maribor; 
parkirno mesto št. 2 v izmeri 11,66 m2 v II. kleti objekta 
C pristan in parcelo št. 2180/7, k.o. 657 Maribor Grad.

Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike po-
sameznih delov na zgoraj navedeni nepremičnini, da 
v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom 
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma 
popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin 
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice 
v korist udeleženca.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 8. 2020

N 552/2008 Os-2780/20
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici 

Renati Vajdič, v nepravdni zadevi za vzpostavitev eta-
žne lastnine na stavbi št. 657-875, z naslovom Prešer-
nova ulica 18, Maribor, stoječi na parceli št. 657 1003/1, 
ki teče na predlog predlagatelja FISSIM d.o.o., Prešer-
nova ulica 1, Maribor, ki ga zastopa pooblaščenka Ma-
rija Topolovec Polajnko, Ljub ljanska ulica 3a, Maribor, 
zoper nasprotno udeleženko Mestno občino Maribor, 
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, v zvezi s predlogom 
priglasitelja Doriana Planinšec, Gregorčičeva ulica 1, 
Zgornja Polskava, za vzpostavitev pravnih naslovov, 
26. 8. 2020 izdalo sklep o začetku postopka za vzpo-
stavitev pravnih naslovov:

– prodajne pogodbe št. 2014-40/2007-02/07 z dne 
6. 8. 2007, ki sta jo sklenila prodajalec Javni medobčinski 
stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga je 
zastopala direktorica Lidija Žvajker in kupec Terabit d.o.o., 
Zagrebška cesta 40a, Maribor, ki ga je zastopal direktor 
Miran Drobnak, s katero je prodajalec kupcu prodal dvo-
sobno stanovanje št. 4 v izmeri 80,22 m² v 1. nadstropju 
večstanovanjske stavbe Prešernova ulica 18 v Mariboru, 
stoječe na parceli št. 1003 k.o. Maribor-grad.

– zemljiško knjižnega dovolila z dne 7. 9. 2007, 
s katerim je prodajalec Javni medobčinski stano-
vanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, po di-
rektorici Lidiji Žvajker, na podlagi prodajne pogodbe 
št. 2014-40/2007-02/07 z dne 6. 8. 2007 izrecno in 
nepogojno dovolil, da se na dvosobnem stanovanju 

Objave sodišč

št. 4 v izmeri 80,22 m² v 1. nadstropju večstanovanjske 
stavbe Prešernova ulica 18 v Mariboru, stoječe na par-
celi št. 1003 k.o. Maribor-grad, vknjiži etažna lastninska 
pravica na ime in v korist Terabit d.o.o., Zagrebška 
cesta 40a, Maribor.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj nave-
deni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega 
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist priglasitelja Doriana Planinšca.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 8. 2020

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

I 16/2016 Os-2822/20

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v izvršilni zadevi 
upnice Antonije Kastelic, EMŠO 2105939505206, Šem-
bije 39, Knežak, ki jo zastopa odv. odvetnik Rok Jenko, 
Gubčeva ulica 7, Ilirska Bistrica, proti dolžnici Marii Mag-
daleni Kolar, EMŠO 1305938506018, 14 Charles Street, 
zaradi izterjave 1.893,73 EUR, sklenilo:

Dolžnici Marii Magdaleni Kolar, 14 Charles Street, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Valter Urban-
čič – odvetnik, Bazoviška 32, Ilirska Bistrica.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, 
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 3. 9. 2020

0865 I 3200/2019 Os-2584/20

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi upni-
ka Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljub-
ljana, matična št. 5790760000, davčna št. 91580463, 
Verovškova ulica 74, Ljub ljana, ki ga zastopa Odvetni-
ška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.o.o., Ajdov-
ščina 4, Ljub ljana, proti dolžniku Francu Hrovat, EMŠO 
2608949501146, M. Modruš Potok 2a, Netretić, Repu-
blika Hrvaška, zaradi izterjave 19.125,09 EUR, sklenilo:

Za začasnega zastopnika se dolžniku postavi od-
vetnik Andrej Carotta, Kolodvorska ulica 11, 1000, Ljub-
ljana.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 24. 7. 2020

0956 I 609/2020 Os-2714/20

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi upni-
ce Mestne občine Ljub ljana, matična št. 5874025000, 
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davčna št. 67593321, Mestni trg 1, Ljub ljana, zoper dol-
žnika Antona Jeretina, EMŠO 2410949500099, Tržaška 
cesta 40, Ljub ljana - dostava, ki ga zastopa zak. zast. 
Primož Cegnar, Cigaletova 7, Ljub ljana - dostava, zaradi 
izterjave 144.252,07 EUR s pp, sklenilo:

Dolžniku Antonu Jeretina, EMŠO 2410949500099, 
Tržaška cesta 40, Ljub ljana - dostava, se na podlagi 
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi 
začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Pri-
mož Cegnar, Cigaletova 7, 1000 Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do ta-
krat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 6. 8. 2020

II P 1638/2019 Os-2884/20
Okrajno sodišče v Ljub ljani je po triažni sodnici 

Katarini Novšak v pravdni zadevi tožeče stranke Mateje 
Dolničar, Tržaška cesta 336, Ljub ljana, ki jo zastopa 
Odvetniška pisarna Valentin Rozman iz Ljub ljane, proti 
toženi stranki Bojanu Vohar, Dantejeva ulica 1A, Izola, 
zaradi izpraznitve nepremičnine in plačila 1.083,91 EUR 
s pripadki, dne 8. 9. 2020 sklenilo:

Toženi stranki Bojanu Voharju, neznanega prebiva-
lišča, se postavlja začasni zastopnik odvetnik Matej Vov-
ko, Ukmarjeva ulica 6, Ljub ljana, ki bo zastopal toženo 
stranko v tem postopku.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 8. 9. 2020

2874 Z 69/2018 Os-2930/20
Okrajno sodišče v Ljub ljani je v zadevi zavaro-

vanja terjatve upnice Republike Slovenije (Ministrstvo 
za finance, Finančna uprava RS, Finančni urad Ljub-
ljana), Davčna ulica 1, Ljub ljana - dostava, ki jo zasto-
pa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva 
ulica 2, Ljub ljana, zoper dolžnika Caihong Chen, EMŠO 
1309981505519, Kogovškova ulica 10, Ljub ljana - do-
stava, zaradi zavarovanja terjatve 6.944,56 EUR s pp, 
sklenilo:

Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravd-
nem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik To-
maž Čad, Miklošičeva cesta 20, 1000 Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do ta-
krat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 18. 9. 2020

N 53/2018-60 Os-2831/20
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni sodni-

ci Klaudiji Zadravec Ščančar, v nepravdni zadevi predla-
gajoče stranke Ludvika Horvat, Ulica Štefana Kovača 8, 
Beltinci, ki ga zastopa odvetnik Emil Svetec iz Maribora, 
zoper nasprotne udeležence: 1. Mirjana Gal, Rakičan, 
Cvetkova ulica 56, Murska Sobota, 2. Marija Aranka Pe-
chart, 8 rue Thierot, 5110 Reims, Francija, 3. Dragutin 
Bosiljevac, Supetarska Draga 290, Rab, 4. Igor Möhring, 
Lange Strasse 15, 70794 Filderstadt, Nemčija, ki ga 

zastopa odvetnik Danilo Hari, Slomškova 11, Murska 
Sobota, 5. Karel Veroš, Francija, neznanega bivališča, 
ki ga zastopa začasni zastopnik odvetnik Oskar Šooš 
iz Murske Sobote, 6. Štefan Veroš, Francija, neznane-
ga bivališča, ki ga zastopa začasni zastopnik odvetnik 
Oskar Šooš iz Murske Sobote, zaradi delitve solastne 
nepremičnine, s sklepom z dne 7. 9. 2020 nasprotnemu 
udeležencu Dragutinu Bosiljevac na podlagi 5. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postop-
ku, ki se uporablja na podlagi 37. člena Zakona o ne-
pravdnem postopku, postavilo začasnega zastopnika, 
odvetnika Oskarja Šooš, Slovenska ulica 42, Murska 
Sobota, saj je nasprotni udeleženec Dragutin Bosiljevac 
v tujini in se ni mogla opraviti vročitev.

Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega 
je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega za-
stopnika, in sicer od dneva postavitve in vse do takrat, 
dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 9. 2020

I 178/2019 Os-2311/20
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v izvršilni za-

devi upnice Republike Slovenije, matična št. 5854814000, 
davčna št. 17659957, Gregorčičeva ulica 20, Ljub ljana, 
ki jo zastopa zak. zast. Državno odvet ništvo Republike 
Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljub ljana, proti dolžnici Na-
taši Feldin, EMŠO 0411984505051, Rogaška cesta 38, 
Šmarje pri Jelšah, ki jo zastopa Marinka Smeh Štorman 
– odvetnica, Rogaška cesta 21, Šmarje pri Jelšah, za-
radi izterjave 7.972,05 EUR s pripadki, dne 10. 6. 2020 
sklenilo:

Dolžnici Nataši Feldin, Rogaška cesta 38, Šmar-
je pri Jelšah, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 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 odvetnica Marinka 
Smeh Štorman, Rogaška cesta 21, Šmarje pri Jelšah.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse 
dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 10. 6. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 132/2020 Os-2673/20
Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290 

Grosuplje, v zapuščinski zadevi po pokojni Majdi Trun-
kelj, roj. 2. 6. 1944, umrli 8. 5. 2020, nazadnje stan. Ve-
liki vrh 5, Šmarje - Sap, sodišče za potrebe izdaje sklepa 
o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.

Po doslej znanih podatkih je zapustnica ostala brez 
dedičev.

S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče po 
pokojni, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega 
leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani 
sodišča in v Uradnem listu RS.
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Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 17. 8. 2020

D 131/2020 Os-2674/20
Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290 

Grosuplje, v zapuščinski zadevi po pokojnem Branku 
Globokar, roj. 20. 9. 1961, umrlem 4. 5. 2020, nazadnje 
stan. Ravni Dol 3, Ivančna Gorica, sodišče za potrebe 
izdaje sklepa o dedovanju izdaja oklic neznanim dedi-
čem.

Po doslej znanih podatkih je zapustnik ostal brez 
dedičev.

S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče po 
pokojnem, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega 
leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani 
sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 17. 8. 2020

D 586/2018 Os-1176/20
Zapuščinska zadeva: po pok. Jelici Švraka (roj. 

Hora), roj. dne 17. 5. 1942, državljanki Republike Slo-
venije, nazadnje stanujoči Premančan 19, Ankaran, ki je 
umrla dne 18. 10. 2018.

V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče na pod-
lagi spisovnih podatkov in opravljenih poizvedb ugoto-
vilo, da je zapustnica umrla samska (razvezana), s tem, 
da je imela sina Tomislava Kolenca in hči Suzano Ko-
cjančič. Edina zakonita dediča v 1. dednem redu (zapu-
stničina sin in hči) sta se dedovanju odpovedala. K de-
dovanju bi bile zato bile poklicane osebe, ki sodijo v krog 
zakonitih dedičev v 2. dednem redu oziroma v primeru 
njihovega neobstoja osebe, ki sodijo v krog zakonitih 
dedičev v 3. dednem redu, ki pa sodišču niso znane.

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 Med-
ved, Šared 28H, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 1. 2020

D 148/2020 Os-2832/20
Ana Tuljak, žena Ivana, roj. leta 1901, z zadnjim 

znanim prebivališčem Tuljaki 42, Gračišče, ki je bila 
razglašena za mrtvo v postopku opr. št. N 75/2017 z dne 
9. 1. 2018 in z določenim datumom smrti 1. 8. 1971 in 
ni zapustila oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Med-
ved, Šared 28h, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 9. 2020

I D 996/2019 Os-2667/20
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapu-

ščinski postopek po pokojnem Vladimirju Grabar, roj. 
22. 10. 1953, umrl dne 21. 2. 2019, nazadnje stanujoč 
na naslovu Puhova ulica 1, Ljub ljana.

Zapustnik je bil ob smrti poročen z Danico Grabar in 
je zapustil sina Grabar Mirota ter hčerko Vlasto Grabar. 
I. dedni red se je dedovanju po zapustniku odpovedal. 
Dedovanju so se odpovedali tudi zapustnikov brat Šte-
fan Grabar in njegovi potomci ter nečak (po prej umrlem 
bratu) Boštjan Grabar. Prav tako so se dedovanju odpo-
vedali vsi zapustnikovi bratranci in sestrične po materini 
strani. Sodišče o morebitnih dedičih III. dednega reda po 
očetovi strani nima podatkov.

Zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
po zapustniku, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica na sodni deski, spletni strani sodišča 
in Uradnem listu RS.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 13. 8. 2020

II D 3286/2019 Os-2668/20
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapu-

ščinski postopek po pokojnem Srečku Koci, roj. 27. 11. 
1936, umrl dne 8. 9. 2019, nazadnje stanujoč na naslo-
vu Povšetova ulica 20, Ljub ljana, državljan Republike 
Slovenije.

Zapustnik je bil ob smrti samski in brez potomcev. 
Podatek o njegovem očetu ni znan, njegova mati Fran-
čiška Koci pa je že pokojna in drugih otrok ni zapustila.

Ker sodišče ne razpolaga z vsemi potrebnimi po-
datki, katere osebe pridejo v poštev kot zakoniti dediči 
iz drugega oziroma tretjega dednega reda, na podlagi 
206. člena Zakona o dedovanju poziva vse tiste, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine po zapustniku, 
da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica. 
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek 
nadaljevalo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 14. 8. 2020

D 107/2020 Os-2647/20
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski po-

stopek po pokojnem Alojzu Slana, rojen 19. 11. 1958, 
EMŠO 1911958500218, državljan RS, nazadnje stanu-
joč Desnjak 26, Ljutomer, ki je umrl 11. 5. 2020.

Zapuščino predstavlja osebni avtomobil znamke 
Škoda Felicia LXI, VIN TMBEFF613V0405653, letnik 
1996, reg. št. MB 33-25 P.

Dedič prvega dednega reda se je dedovanju od-
povedal, dočim se dediči drugega dednega reda k de-
dovanju niso priglasili. Zato bo zapuščina brez dedičev 
prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo 
pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v stečaj-
no maso zapustnika in Republika Slovenija ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapu-
stnikovih obveznostih.

Upnik lahko zahteva, da se zapuščina brez dedi-
čev 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 
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oklica, če gre za neznanega upnika, prijavi to zahtevo 
v zapuščinskem postopku in vloži predlog za začetek 
stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za pre-
nos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev, 
mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za zače-
tek stečaja zapuščine brez dedičev (142.b člen ZD).

Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 13. 8. 2020

Oklici pogrešanih

N 6/2020-9 Os-2835/20
Pri Okrajnem sodišču v Gornji Radgoni je v teku 

postopek za razglasitev pogrešane osebe za mrtvo: 
Terezija Magjar, roj. 18. 10. 1909, nazadnje stanujoča 
Črnci 23, Apače.

Vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti pogrešane ose-
be, se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh 
mesecih od objave tega oklica.

Po preteku tega roka bo sodišče pogrešano osebo 
razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 9. 9. 2020

N 56/2019 Os-2789/20
Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je v teku 

nepravdna zadeva predlagatelja: 1. Zdenka Augustinčič, 
Polje pri Bistrici 3, Bistrica ob Sotli, 2. Anton Augustin-
čič, Polje pri Bistrici 3, Bistrica ob Sotli, zoper nasprotno 
udeleženko Marijo Blažević, zaradi razglasitve pogreša-
ne Marije Blažević za mrtvo.

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je nasprotna 
udeleženka Marija Blažević, rojena 26. 12. 1873 v žu-
pniji Felddorf (Polje pri Bistrici) št. 12, Sv. Peter pod Sv. 
Gorami, očetu Antonu Augustinčiču in materi Anni (roj. 
Sabukošek) ter poročena 12. 12. 1929 z Ivanom Blaže-
vić, Ž. Sisak št. 191 (Hrvaška), po tem datumu pa se je 
za njo izgubila vsa sled. Navedena ima po izročilni po-
godbi z dne 29. 10. 1925 vknjiženo služnost stanovanja 
in redno breme preužitka na nepremičninah parcela 716 
in 715/1 k.o. 1249-Ples ter 1346, 1347, 1348 in 1349, 
k.o. 1250-Kunšperk.

Na podlagi drugega odstavka 126. člena ZNP so-
dišče poziva pogrešano Marijo Blažević, da se oglasi, 
in vse, ki kaj vedo o njenem življenju, da to sporočijo 
sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica, sicer bo 
sodišče po poteku roka pogrešanko razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 28. 8. 2020
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Spričevala preklicujejo

Faganelj Meta, Kemperšče 1a, Šempeter pri Gorici, 
indeks, št. 31130020, izdala Fakulteta za farmacijo, leto 
izdaje 2013. gnc-342119

Mirič Mladen, Ellerjeva ulica 20, Ljub ljana, diplomo 
št. 014206, izdajatelj Ekonomsko poslovna fakulteta, 
leto izdaje 2002. gnd-342118

Švagelj Melita, Ul. dr. Bogomirja Magajne 14, Diva-
ča, diplomo, izdajatelj Univerza na Primorskem – Peda-
goška fakulteta. gnz-342100

Venišnik Suzana, Kardeljev trg 2, Velenje, diplomo 
št. T.0278, izdano na ime Suzana Nešič, izdajatelj Uni-
verza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, leto izdaje 
2007. gnw-342099

Drugo preklicujejo

»URŠNIK« DENIS URŠNIK s.p., Otiški Vrh 147, 
Šentjanž pri Dravogradu, izvod licence, št. 014786/002, 
za tovorno vozilo, reg. št. SG KE-564. gnp-342106

»URŠNIK« DENIS URŠNIK s.p., Otiški Vrh 147, 
Šentjanž pri Dravogradu, izvod licence, št. 014786/003, 
za tovorno vozilo, reg. št. SG MN-719. gno-342107

DANY ŠPED, d.o.o., Rozmanova ulica 33, Krško, 
dovolilnico, št. 1803, oznaka države 070/11, država BIH. 
gnf-342116

EUROTEK Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber, licen-
co, št. GE008939/00549/104, veljavnost do 14. 9. 2022, 
izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. gnt-342102

Grašič Miha, Ovsiše 38, Podnart, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500044381000, izdal Cetis Ce-
lje d.d. gns-342103

JOŽE DRAGOVAN s.p., Drašiči 11, Metlika, potrdilo 
za voznika, št. 013884/AD44-2-1124/2018, izdano na 
ime Devedžić Harun, veljavnost od 12. 2. 2018 do 12. 5. 
2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnj-342112

JOŽE DRAGOVAN s.p., Drašiči 11, Metlika, potr-
dilo za voznika, št. 013884/SŠD44-2-226/2017, izdano 
na ime Zdravevski Dragisha, veljavnost od 10. 1. 2017 
do 16. 1. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gni-342113

JOŽKO ŠPOLJAR S.P., KOŠNICA 18, Prevorje, iz-
vod licence, št. 013923/001, za vozilo Mercedes Benz, 
reg. št. CE A5-655. gnb-342120

Preklici

KIPERTRANS nepremičnine,Anton Rajšp s.p., Mi-
klavška cesta 67, Hoče, licenco, št. 015659/001, ve-
ljavnost do 13. 1. 2023, izdajatelj Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije. gnr-342104

Kostanjevec Sabina, Bezena 12, Ruše, certifikat 
NPK varnostnik, št. C119, izdan na ime Kragl Sabina, 
izdajatelj GZS, leto izdaje 2008. gny-342122

LOGISTIKA PUŠNIK d.o.o., Tovarniška cesta 19A, 
Slovenske Konjice, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500049255000, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Arnes Bahtić. gnq-342105

MAN TRUCK & BUS Slovenija d.o.o., Brnčičeva 
ulica 35, Ljub ljana-Črnuče, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500037302001, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Bojan Planinšek. gnz-342096

MARC TRANSPORT d.o.o., Cesta IX. korpusa 89, 
Solkan, izvod licence, št. GE010258/07997/002, za 
vozilo reg. št. GOKP-324, veljavnost do 5. 2. 2023. 
gnz-342121

OKIĆ TRANSPORTI d.o.o., Dunajska cesta 10, 
Ljub ljana, dovolilnico, št. 0319, oznaka države 070, dr-
žava BIH. gnx-342098

SLOTAS d.o.o., Na tratah 15A, Ptuj, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500044192010, izdal Cetis 
Celje d.d., na ime Saša Lončar. gnl-342110

SREČKO GORIČAN S.P., POBREŽJE 84, Videm pri 
Ptuju, potrdilo za voznika, št. 013922/SŠD52-4-261/2018, 
izdano na ime Ruzmir Halilović, izdajatelj Obrtno-podjet-
niška zbornica Slovenije. gnh-342114

SREČKO GORIČAN S.P., POBREŽJE 84, Videm pri 
Ptuju, potrdilo za voznika, št. 013922/AD52-2-655/2017, 
izdano na ime Sanel Mašić, izdajatelj Obrtno-podjetni-
ška zbornica Slovenije. gng-342115

Šaubert Anže, Ul. Zore Ragancinove 10, Ljub ljana, 
potrdilo o strokovnem izpitu, izdajatelj ZD Metelkova 
Ljub ljana, leto izdaje 2000. gny-342097

ŠOMI TRANSPORTI, d.o.o., Pokopališka ulica 15, 
Ljub ljana, izvod licence, št. GE009974/08156/004, za 
vozilo reg. št. KPFR-927, veljavnost do 13. 7. 2023. 
gnn-342108

ŠOMI TRANSPORTI, d.o.o., Pokopališka ulica 15, 
Ljub ljana, izvod licence, št. GE009974/08156/005, za 
vozilo reg. št. LJ040-LK, veljavnost do 13. 7. 2023. 
gnm-342109

Špacapan Jerneja, Ajševica 32, Nova Gorica, dija-
ško izkaznico, izdala Srednja šola Veno Pilon Ajdovšči-
na, št. 2973161452446. gnk-342111

Zupan Primož, Kebetova 20, Kranj, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500011120001, izdal Cetis 
Celje d.d. gne-342117



Stran 2032 / Št. 128 / 25. 9. 2020 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktor dr. Miha Pogačnik • Založnik Uradni list 
Republike Slovenije d.o.o. – direktor Denis Stroligo • Priprava Uradni list  Republike Slo venije d.o.o. • Internet: 
www.urad ni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

VSEBINA

Javni razpisi 2013
Razpisi delovnih mest 2021
Druge objave 2025
Objave po Zakonu o medijih 2026
Objave sodišč 2027
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova 2027
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 2027
Oklici dedičem in neznanim upnikom 2028
Oklici pogrešanih 2030
Preklici 2031
Spričevala preklicujejo 2031
Drugo preklicujejo 2031


	Javni razpisi
	Razpisi delovnih mest
	Druge objave
	Objave po Zakonu o medijih
	Objave sodišč
	Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
	Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
	Oklici dedičem in neznanim upnikom
	Oklici pogrešanih

	Preklici
	Spričevala preklicujejo
	Drugo preklicujejo


		2020-09-25T14:32:11+0200
	Maruška Levec Šmon
	Odgovorna urednica Uradnega lista Republike Slovenije




