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Javni razpisi

Št. 3301-1/2021-SRRS-6 Ob-2660/21

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membo Javnega razpisa za nakup kmetijskih in goz-
dnih zemljišč – A1, objavljenega v Uradnem listu RS, 
št. 44/21 z dne 26. 3. 2021 s spremembami in dopolni-
tvami v Uradnem listu RS, št. 97/21 z dne 18. 6. 2021:

I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpo-
glavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se 
dodata 6. in 7. rok, in sicer kot sledi:

6. rok: 8. 11. 2021,
7. rok: 6. 12. 2021.
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-

menjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 3301-2/2021-SRRS-6 Ob-2661/21

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membo Javnega razpisa za pred-financiranje projektov 
v kmetijstvu in gozdarstvu – PF2, objavljenega v Uradnem 
listu RS, št. 28/21 z dne 26. 2. 2021 s spremembami in do-
polnitvami v Uradnem listu RS, št. 51/21 z dne 2. 4. 2021, 
št. 90/21 z dne 4. 6. 2021 ter št. 97/21 z dne 18. 6. 2021:

I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju 
1.1 »Višina in vir sredstev« javnega razpisa se spremeni 
besedilo, ki se po novem glasi kot sledi:

Skupni razpisani znesek je 3.500.000,00 EUR, kot 
sledi v nadaljevanju

Znesek v EUR Iz postavke za leto Oblika sredstev Vir sredstev
3.500.000,00 2021 Posojilo Namensko premoženje Slovenski regionalno razvojni sklad

II. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpo-
glavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se 
doda 7. rok, in sicer kot sledi:

7. rok: 10. 9. 2021.
III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-

menjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 600-118/2021/4 Ob-2671/21
Na podlagi sedmega odstavka 81. člena Zakona 

o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 

36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 
25/17 – ZVaj), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 
195/20 – odl. US), Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, 
št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21), Proračuna Repu-
blike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 
174/20), Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 
(Uradni list RS, št. 174/20), Zakona o splošnem uprav-
nem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno preči-
ščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 
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82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE), Sklepa o določitvi pred-
nostnih področij pri sofinanciranju šolskih interesnih tek-
movanj št. 600-118/2021/1 z dne 19. 7. 2021 in 19. člena 
Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj (Uradni list 
RS, št. 74/21), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport objavlja

javni razpis
za sofinanciranje selekcijskih in interesnih šolskih 

tekmovanj v šolskih letih 2021/2022,  
2022/2023 in 2023/2024

1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega 
razpisa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Mi-
nistrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masaryko-
va cesta 16, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo).

1 1. povprečno število tekmovalcev v preteklih treh letih (oziroma zadnjih letih, ko je bilo tekmovanje v celoti organizirano),
2. število in vrsta mednarodnih dosežkov tekmovalcev na tekmovanjih, ki so opredeljena v 17. členu pravilnika v zadnjih 

treh letih,
3. število in vrsta mednarodnih dosežkov tekmovalcev na tekmovanjih, ki so opredeljena v 18. členu pravilnika v zadnjih 

treh letih,
4. število let izvajanja tekmovanja,
5. število let organiziranja tekmovanj,

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje selek-

cijskih in interesnih šolskih tekmovanj (v nadaljevanju: 
selekcijska in interesna tekmovanja) v šolskih letih 
2021/2022, 2022/2023 in 2023/2024.

Prijavitelj bo za posamično tekmovanje sofinanciran 
le za eno vrsto tekmovanja (ali selekcijsko ali interesno 
tekmovanje).

3. Pogoji, kriteriji in upravičeni stroški za selekcijska 
in interesna tekmovanja

3.1 Pogoji, kriteriji in upravičeni stroški za selekcij-
ska tekmovanja

3.1.1 Pogoji za prijavo
Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu za 

selekcijska tekmovanja predložiti zahtevana dokazila, ki so 
razvidna iz spodnje tabele in izpolnjevati naslednje pogoje:

POGOJ DOKAZILA
1. Selekcijska tekmovanja so tekmovanja s področja znanstvene discipline 

ali več znanstvenih disciplin, ki so povezana z učnimi načrti oziroma 
s katalogi znanj predvsem iz naslednjih predmetov ali predmetnih 
področij: slovenščina ali italijanščina ali madžarščina, tuji jeziki, 
zgodovina, geografija, matematika, fizika, tehnika in tehnologija, 
računalništvo in informatika, astronomija, filozofija, ekonomija, 
psihologija, logika, kemija, biologija in naravoslovje.

– Pravilnik tekmovanja

2. Ministrstvo sofinancira v osnovnošolskem izobraževanju eno selekcijsko 
tekmovanje s posameznega področja iz prejšnjega odstavka od 
šestega razreda dalje in eno v srednješolskem izobraževanju. 
V osnovnošolskem izobraževanju se mora selekcijsko tekmovanje 
organizirati vsaj za osmi in deveti razred, v srednješolskem 
izobraževanju pa vsaj za zadnji dve leti izobraževalnega programa.

– Pravilnik tekmovanja

3. Selekcijsko tekmovanje v srednješolskem izobraževanju se mora 
nadaljevati z evropskim, regionalnim ali svetovnim tekmovanjem, ki 
izpolnjuje pogoje iz 17. oziroma 18. člena Pravilnika o sofinanciranju 
šolskih tekmovanje (Uradni list RS, št. 74/21; v nadaljevanju: pravilnik) 
že vsaj dve leti pred objavo javnega razpisa za sofinanciranje.
Za selekcijsko tekmovanje iz prejšnjega stavka se šteje tudi selekcijsko 
tekmovanje, ki nastane z združenjem dveh ali več tekmovanj, 
pri čemer se za izpolnjevanje kriterijev od 1. do 5. točke prvega 
odstavka 12. člena pravilnika1 upoštevajo kazalniki posamičnega 
tekmovanja ali organizatorja tekmovanja, ki izkazujejo višje vrednosti.

– Dokazilo o sodelovanju 
na mednarodnem tekmovanju 
dve leti pred objavo javnega 
razpisa in o izpolnjevanju pogojev 
mednarodnega tekmovanja 
iz 17. oziroma 18. člena pravilnika; 
možne oblike: potrdilo o članstvu 
v komisijah, objave na spletnih 
naslovih, potrdilo o sodelovanju dijakov 
na mednarodnih tekmovanjih ali druga 
verodostojna in preverljiva dokazila.

4. Selekcijska tekmovanja se izvajajo stopenjsko (šolska, regijska, 
državna tekmovanja). Vsako tekmovanje ima najmanj dve stopnji, 
pri čemer mora biti šolska oziroma regijska stopnja, kadar šolska 
stopnja ni organizirana, dostopna vsem učencem, dijakom, vajencem 
ali študentom višjih strokovnih šol. Na prvo stopnjo tekmovanja se 
tekmovalci prijavijo na šoli, ki jo obiskujejo.

– Pravilnik tekmovanja

Prijava na javni razpis mora biti skladna predmetom 
javnega razpisa, pri čemer mora prijava upoštevati ča-
sovni in finančni okvir tega javnega razpisa.

3.1.2 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu za 
prijavitelje selekcijskih tekmovanj

Za sofinanciranje lahko kandidirajo pravne osebe 
(v nadaljevanju besedila: organizator selekcijskih tekmo-
vanj), ki predložijo zahtevana dokazila, ki so razvidna iz 
spodnje tabele in izpolnjujejo naslednje pogoje:
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POGOJ DOKAZILA
1. organizirajo in izvajajo tekmovanja iz 8. člena pravilnika že vsaj pet let pred 

objavo javnega razpisa
– Objava
ali
– povezava na razpise tekmovanja

2. ne zahtevajo plačila kotizacij ali nabave posebne opreme oziroma 
pripomočkov (namensko periodično gradivo, učno gradivo) za sodelovanje 
na tekmovanju

– Obrazec 4 – Izjava organizatorja 
selekcijskega tekmovanja

3. imajo sprejeta pravila o organizaciji in izvedbi tekmovanja, ki je predmet 
sofinanciranja, ki so skladna s pravilnikom in objavljena na spletni strani 
organizatorja ali spletni strani tekmovanja. Pravila določajo najmanj:
– vsebino, cilj in opredelitev selekcijskih tekmovanj (splošni del pravil),
– postopek prijave na selekcijsko tekmovanje,
– opis organizacije selekcijskih tekmovanj in priprave nalog za tekmovanje,
– napredovanje tekmovalcev po posameznih stopnjah na podlagi rezultata 
na predhodni stopnji tekmovanja, pri čemer na državnem tekmovanju lahko 
sodeluje največ 500 tekmovalcev ne glede na število tekmovalnih skupin 
ali kategorij,
– določitev števila priznanj skladno s kriteriji iz 27., 28., 29. in 30. člena 
pravilnika,
– postopek razglasitve rezultatov tekmovanja in podelitve priznanj ter 
nagrad,
– postopek reševanja ugovorov tekmovalcev glede neuradnih rezultatov 
in izvedbe selekcijskih tekmovanj,
– viri financiranja

– Pravilnik tekmovanja

4. zagotovijo tajnost nalog za tekmovanje, posredujejo tekmovalne naloge 
v elektronski obliki za šolsko raven in v ustreznem številu za vse tekmovalce 
za regionalno in državno raven na posamezna mesta izvajanja tekmovanja 
in po zaključku tekmovanja na posamezni stopnji seznanijo tekmovalce 
z rešitvami, kot je to določeno v drugem odstavku 13. člena pravilnika

– Pravilnik tekmovanja
in
– Obrazec 4 – Izjava organizatorja 
selekcijskega tekmovanja

5. zagotovijo selekcijska tekmovanja na narodnostno mešanih območjih 
v skladu z zakonom, ki ureja posebne pravice italijanske in madžarske 
narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja oziroma zagotovijo 
oblikovno-tehnične prilagoditve za otroke in mladostnike s posebnimi 
potrebami

– Pravilnik tekmovanja
in
– Obrazec 4 – Izjava organizatorja 
selekcijskega tekmovanja

3.1.3 Kriteriji za izbor selekcijskih tekmovanj
Prijavitelj za izpolnjevanje posameznega kriterija 

vlogi priloži zahtevana dokazila, ki so razvidna iz spo-
dnje tabele. Za sofinanciranje selekcijskih tekmovanj se 
uporabijo naslednji kriteriji:

KRITERIJ LESTVICA TOČKE MAX 
TOČK

DOKAZILA

1. povprečno število 
tekmovalcev v preteklih treh 
letih (oziroma zadnjih letih, 
ko je bilo tekmovanje v celoti 
organizirano)

Do 500 5 točk 10 točk – Letna poročila za posamezna leta
ali
– povezava na spletno stran
ali
– izpis iz evidenc strežnika

Od 501 do 4000 7 točk
Nad 4000 10 točk

2. število in vrsta mednarodnih 
dosežkov tekmovalcev 
na tekmovanjih, ki so 
opredeljena v 17. in 18. členu 
tega pravilnika v zadnjih treh 
letih

Svetovno zlato 
priznanje

10 točk 30 točk – Povezava na spletno stran 
organizatorja mednarodnega 
tekmovanja pri čemer je razvidno 
število sodelujočih držav in 
poimenski seznam dobitnikov medalj
ali
– pisna izjava organizatorja 
mednarodnega tekmovanja iz 
katere je razvidno leto tekmovanja, 
sodelujoče države in dosežek 
tekmovalca (ime in priimek)

Svetovno srebrno 
ali evropsko zlato 
priznanje

7 točk

Svetovno bronasto 
ali evropsko srebrno 
priznanje

5 točk

Evropsko bronasto 
priznanje

3 točke

3. število let izvajanja 
tekmovanja

Od 6 do 15 let 5 točk 10 točk – Letna poročila za posamezna leta
ali
– povezava na spletno stran
ali
– izpis iz evidenc strežnika
ali
– izjava organizatorja tekmovanja

Od 16 do 25 let 7 točk
Nad 25 let 10 točk
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KRITERIJ LESTVICA TOČKE MAX 
TOČK

DOKAZILA

4. število let organiziranja 
tekmovanj

Od 6 do 15 let 5 točk 10 točk – Letna poročila za posamezna leta
ali
– povezava na spletno stran
ali
– izpis iz evidenc strežnika
ali
– izjava organizatorja tekmovanja

Od 16 do 25 let 7 točk
Nad 25 let 10 točk

5. izobrazba in leta delovanja 
članov tekmovalne komisije 
s področja selekcijskega 
tekmovanja

Člani tekmovalne 
komisije ali drugače 
poimenovane 
komisije, ki pripravlja 
tekmovalne naloge, ki 
so zaključili študijski 
program 3. stopnje2, 
ki sodelujejo 
v tekmovalnih 
komisijah s področja 
selekcijskega 
tekmovanja že 
najmanj 2 leti pred 
objavo javnega 
razpisa

1 točka 
na člana, 
največ 
5 točk

5 točk – Imenovanje komisije za dve 
pretekli in šolsko leto 2021/2022 
iz katere je razviden zaključek 
študijskega programa 3. stopnje 
člana
in
– Obrazec 6 – Izjava o sprejemanju 
pogojev

6. izobraževanja za mentorje 4–7 ur v tekočem 
šolskem letu

5 točk 10 točk Načrt izobraževanj

Več kot 7 ur 
v tekočem šolskem 
letu

10 točk

7. dodatni viri financiranja Donator, ki ni 
proračunski 
uporabnik do vključno 
1000 EUR

1 točka 3 točke Obrazec 7 – Finančni načrt

Donator, ki ni 
proračunski 
uporabnik nad 
1000 EUR

3 točke

8. višina potrebnih sredstev 
za izvedbo tekmovanja 
na tekmovalca*

Glej spodaj* Obrazec 7 – Finančni načrt

2 Za preverjanje izpolnjevanja pogojev prijavitelj sogla-
ša (Obrazec 6 – Izjava o sprejemanju pogojev), da ministr-
stvo po uradni dolžnosti pridobi podatke iz uradnih evidenc, 
to je Evidenčni in analitski informacijski sistem visokega 
šolstva v Republiki Sloveniji (eVŠ). V primeru, da predme-
tnih podatkov ne bo mogoče preveriti iz navedene uradne 
evidence, bo ministrstvo preverilo izpolnjevanje pogoja pri 
prijavitelju. V kolikor je študijski program 3. stopnje prido-
bljen v tujini mora prijavitelj priložiti ustrezna dokazila, kar 
bo ministrstvo preverilo pri Enic naricu

Vsota točk po vseh kriterijih iz zgornje razpredelnice 
pomeni skupno število točk posamezne vloge, največje 
možno skupno število točk je 78 točk.

Na podlagi kriterijev bodo izmed prijaviteljev, ki 
bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti, ki 
bodo z vlogo zbrali večje število točk pri selekcijskem 
tekmovanju. Vloge bodo razvrščene po prednostnem 
vrstnem redu glede na doseženo število točk.

* Glede uporabe kriterija 8. V primeru, da bo z raz-
vrščanjem kriterijev od 1. do 7. ugotovljeno, da je na 
prvem mestu za sofinanciranje selekcijskih tekmovanj 
več vlog z enakim številom točk, se uporabi še kriterij 
8. višina potrebnih sredstev za izvedbo tekmovanja na 

tekmovalca in med njimi izbere vlogo, ki izkazuje ku-
mulativno najnižjo višino potrebnih sredstev za izved-
bo tekmovanja na tekmovalca, kar prijavitelj dokazuje 
z Obrazcem 7 – Finančni načrt.

V kolikor dve ali več vlog izkazuje enako višino po-
trebnih sredstev za izvedbo tekmovanja na tekmovalca, 
se upošteva tisto vlogo, ki je prejela več točk pri kriteri-
ju 2. V primeru, da imata dve ali več vlog enako število 
točk pri kriteriju 2, se izvede žreb med tema dvema ali 
več vlogah. Komisijski žreb bo opravila strokovna komi-
sija ob prisotnosti prijaviteljev o katerih se bo odločalo 
o pravici do sofinanciranja. O dnevu žrebanja se obvesti 
prijavitelje pisno. Žrebanje nadzirajo člani strokovne ko-
misije za izvedbo javnega razpisa, vodi pa ga predsednik 
strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa. Žrebanje 
se opravi v prostorih ministrstva. Evidenčne številke vlog 
se izpiše na prepognjene listke, ki se jih zapre v škatlo. 
Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno 
pove izžrebano evidenčno številko vloge in izžrebani 
listek takoj odda komisiji. O žrebanju se napiše zapisnik, 
ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, 
oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če so prisotni.

Če ostanejo sredstva v višini, ki ne zadošča za po-
krivanje celotne načrtovane višine sofinanciranja predla-
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ganega projekta, ki je opredeljena v Prijavnem obrazcu, 
ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja, se vlo-
gi odobrijo razpoložljiva sredstva, vendar le v primeru, 
če se prijavitelj s tem strinja. Če se prijavitelj s tem ne 
strinja, se sredstva dodelijo naslednji vlogi, upravičeni 
do sofinanciranja po istem postopku, kot je opisano 
v prejšnjem stavku.

Če se izbrani prijavitelj v roku, določenim z odloč-
bo o izboru, ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se 
šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje. Strokovna 
komisija zato predlaga ministru v izbor prijavitelja, ki 
izpolnjuje vse pogoje in je naslednji uvrščen na predno-
stnem vrstnem redu.

3.1.4 Upravičeni stroški za prijavitelje selekcijskih 
tekmovanj

Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške 
organizacije in izvedbe selekcijskih tekmovanj, ki se jih 
bo dokazovalo z verodostojnimi listinami (npr. računi, 
pogodbe, dokazila o nakazilu ...) in se bodo glasile na 
organizatorja selekcijskih tekmovanj. V kolikor se vero-
dostojne listine ne bodo glasile na organizatorja selek-
cijskih tekmovanj stroški ne bodo upravičeni.

Vrste upravičenih stroškov organizacije in izvedbe 
selekcijskih tekmovanj so:

1. priprava in objava poziva, priprava, distribucija 
in tisk tekmovalnih nalog ter priznanj tekmovalcem in 

mentorjem, stroški dela tekmovalnih komisij in ostalega 
osebja pri izvedbi tekmovanja,

2. prehrana za tekmovalce in člane tekmovalnih 
komisij v višini cene malice za tekoče šolsko leto, kot je 
določena z zakonom, ki ureja šolsko prehrano,

3. stroški najema prostora, opreme in storitev po-
trebnih za organizacijo in izvedbo tekmovanj iz znanj,

4. stroški prevoda tekmovalnih nalog v skladu z za-
konom, ki ureja posebne pravice italijanske in madžar-
ske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraže-
vanja, oblikovno-tehnična prilagoditev nalog za učence 
in dijake s posebnimi potrebami,

5. strošek spletnih platform,
6. potni stroški organizatorja.
10 % pavšal od upravičenih stroškov iz prejšnjega 

odstavka za druge stroške, povezane z organizacijo in 
izvedbo tekmovanj (elektrika, voda, telekomunikacijske 
storitve ipd.).

Podrobnejša razdelitev vrste upravičenih stroškov 
je opredeljena v razpisni dokumentaciji pod točko 11.1.

3.2 Pogoji, kriteriji in upravičeni stroški za interesna 
tekmovanja

3.2.1 Pogoji za prijavo
Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu za 

interesna tekmovanja predložiti zahtevana dokazila, ki so 
razvidna iz spodnje tabele in izpolnjevati naslednje pogoje:

POGOJ DOKAZILA
1. Interesna tekmovanja so tekmovanja iz naslednjih področij:

– znanstvene discipline ali več znanstvenih disciplin, ki so povezana z učnimi načrti 
oziroma s katalogi znanj predvsem iz naslednjih predmetov ali predmetnih področij: 
slovenščina ali italijanščina ali madžarščina, tuji jeziki, zgodovina, geografija, 
matematika, fizika, tehnika in tehnologija, računalništvo in informatika, astronomija, 
filozofija, ekonomija, psihologija, logika, kemija, biologija in naravoslovje;
– s področja kulture, kulturne in naravne dediščine, umetnosti, trajnostnega razvoja 
oziroma vseživljenjskega učenja, poklicnega in strokovnega izobraževanja (zlasti 
s področja deficitarnih poklicev).

– Pravilnik tekmovanja

2. Ministrstvo sofinancira interesno tekmovanje, na katerem je bilo v zadnjih dveh 
letih pred objavo javnega razpisa udeleženih povprečno vsaj 50 tekmovalcev, razen 
v primeru ko ministrstvo določi prednostno oziroma deficitarno področje.
Za interesno tekmovanje se šteje tudi interesno tekmovanje, ki nastane z združenjem 
dveh ali več tekmovanj, pri čemer se za izpolnjevanje kriterijev od 1. do 5. točke 
prvega odstavka 5. člena pravilnika3 upoštevajo kazalniki posamičnega tekmovanja 
ali organizatorja tekmovanja, ki izkazujejo višje vrednosti. 

– Poročila o izvedbi 
tekmovanja in številu 
udeležencev
ali
– izjava organizatorja 
interesnega tekmovanja

3. Interesna tekmovanja se organizirajo na eni ali več stopenj (šolsko, regijsko, 
državno), pri čemer mora biti prva stopnja dostopna vsem učencem, dijakom, 
vajencem ali študentom višjih strokovnih šol. Na prvo stopnjo tekmovanja se 
tekmovalci prijavijo na šoli, ki jo obiskujejo.

– Pravilnik tekmovanja
in
– Obrazec 5 – Izjava 
organizatorja interesnega 
tekmovanja

3 1. povprečno število tekmovalcev v preteklih treh šolskih letih (oziroma v zadnjih letih, ko je bilo tekmovanje v celoti 
organizirano),

2. število in vrsta mednarodnih dosežkov tekmovalcev na tekmovanjih, ki so opredeljena v 17. členu pravilnika v zadnjih 
treh letih,

3. število in vrsta mednarodnih dosežkov tekmovalcev na tekmovanjih, ki so opredeljena v 18. členu pravilnika v zadnjih 
treh letih,

4. število let izvajanja tekmovanja,
5. število let organiziranja tekmovanj,

Prijava na javni razpis mora biti skladna predmetom 
javnega razpisa, pri čemer mora prijava upoštevati ča-
sovni in finančni okvir tega javnega razpisa.

3.2.2 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu za 
prijavitelje interesnih tekmovanj

Za sofinanciranje lahko kandidirajo pravne osebe 
(v nadaljevanju besedila: organizator interesnih tekmo-
vanj), ki predložijo zahtevana dokazila, ki so razvidna iz 
spodnje tabele in izpolnjujejo naslednje pogoje:
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POGOJ DOKAZILO
1. organizirajo in izvajajo tekmovanja iz področij iz 2. člena pravilnika vsaj dve 

leti pred objavo javnega razpisa
– Objave
ali
povezave do razpisov tekmovanj

2. zagotovijo, da je prva stopnja tekmovanja dostopna vsem učencem, dijakom, 
vajencem ali študentom višjih strokovnih šol

– Obrazec 5 – Izjava 
organizatorja interesnega 
tekmovanja

3. imajo sprejeta pravila o organizaciji in izvedbi tekmovanja, ki je predmet 
sofinanciranja, ki so skladna s pravilnikom ter so objavljena na spletni strani 
organizatorja ali na spletni strani tekmovanja. Pravila določajo vsaj:
– vsebino, cilj in opredelitev interesnega tekmovanja (splošni del pravil),
– postopek prijave na interesno tekmovanje,
– opis organizacije interesnega tekmovanja in priprave nalog za tekmovanje,
– napredovanja tekmovalcev v naslednjo stopnjo interesnega tekmovanja, 
kadar se tekmovanje izvaja stopenjsko,
– število priznanj ali nagrad,
– postopek razglasitve rezultatov tekmovanja in podelitve priznanj ter nagrad,
– postopek reševanja ugovorov tekmovalcev glede neuradnih rezultatov 
in izvedbe interesnega tekmovanja,
– vire financiranja

– Pravilnik tekmovanja

4. zagotovijo interesna tekmovanja na narodnostno mešanih območjih 
v skladu z zakonom, ki ureja posebne pravice italijanske in madžarske 
narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja oziroma zagotovijo 
oblikovno-tehnične prilagoditve za otroke in mladostnike s posebnimi 
potrebami

– Pravilnik tekmovanja
in
– Obrazec 5 – Izjava 
organizatorja interesnega 
tekmovanja

3.2.3 Kriterij za izbor interesnih tekmovanj
Prijavitelj za izpolnjevanje posameznega kriterija 

vlogi priloži zahtevana dokazila, ki so razvidna iz spo-
dnje tabele. Za sofinanciranje interesnih tekmovanj se 
uporabljajo naslednji kriteriji:

KRITERIJ LESTVICA TOČKE MAX 
TOČK

DOKAZILA

1. povprečno število 
tekmovalcev 
v preteklih treh letih 
(oziroma zadnjih letih, 
ko je bilo tekmovanje 
v celoti organizirano)

Do 500 5 točk 10 točk – Letna poročila za posamezna leta
ali
– povezava na spletno stran
ali
– izpis iz evidenc strežnika
ali
– izjava organizatorja interesnega
tekmovanja

Od 501 do 4000 7 točk
Nad 4000 10 točk

2. število in vrsta 
mednarodnih 
dosežkov 
tekmovalcev 
na tekmovanjih, 
ki so opredeljena 
v 17. in 18. členu 
tega pravilnika 
v zadnjih treh letih

Svetovno zlato 
priznanje

10 točk 30 točk – Letna poročila za posamezna leta
ali
– povezava na spletno stran
ali
– izpis iz evidenc strežnika
ali
– povezava na spletno stran organizatorja
mednarodnega tekmovanja pri čemer je
razvidno število sodelujočih držav in
poimenski seznam dobitnikov medalj
ali
– pisna izjava organizatorja mednarodnega
tekmovanja iz katere je razvidno leto
tekmovanja, sodelujoče države in dosežek
tekmovalca (ime in priimek)

Svetovno srebrno 
ali evropsko zlato 
priznanje

7 točk

Svetovno bronasto 
ali evropsko 
srebrno priznanje

5 točk

Evropsko bronasto 
priznanje

3 točke

3. število let izvajanja 
tekmovanja

Od 3 do 10 let 5 točk 10 točk – Letna poročila za posamezna leta
ali
– povezava na spletno stran
ali
– izpis iz evidenc strežnika
ali
– izjava organizatorja interesnega
tekmovanja

Od 11 do 20 let 7 točk
Nad 20 let 10 točk
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KRITERIJ LESTVICA TOČKE MAX 
TOČK

DOKAZILA

4. število let 
organiziranja 
tekmovanj

Od 6 do 15 let 5 točk 10 točk – Letna poročila za posamezna leta
ali
– povezava na spletno stran
ali
– izpis iz evidenc strežnika
ali
– izjava organizatorja interesnega
tekmovanja

Od 16 do 25 let 7 točk
Nad 25 let 10 točk

5. izobraževanja 
za mentorje

4–7 ur v tekočem 
šolskem letu

5 točk 10 točk – Načrt izobraževanj

Več kot 7 ur 
v tekočem šolskem 
letu

10 točk

6. dodatni viri 
financiranja

Donator, ki ni 
proračunski 
uporabnik do 
vključno 1000 EUR

1 točka 3 točke – Obrazec 7 – Finančni načrt

Donator, ki ni 
proračunski 
uporabnik nad 
1000 EUR

3 točke

7. višina potrebnih 
sredstev za izvedbo 
tekmovanja 
na tekmovalca*

Glej spodaj* – Obrazec 7 – Finančni načrt

 8. deficitarno 
ali prednostno 
področje, ki ga določi 
ministrstvo

10 točk 10 točk Izjava organizatorja interesnega tekmovanja 
na podlagi objave:
https://www.gov.si/drzavni-organi/
ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-
znanost-in-sport/javne-objave/4.

4 Sklep o določitvi prednostnih področij pri sofinancira-
nju šolskih interesnih tekmovanj v šolskih letih 2021/2022, 
2022/2023 in 2023/2024 št. 600-118/2021/1 z dne 19. 7. 
2021

Vsota točk po vseh kriterijih iz zgornje razpredelnice 
pomeni skupno število točk posamezne vloge, največje 
možno skupno število točk je 83 točk.

Na podlagi kriterijev bodo izmed prijaviteljev, ki 
bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti, ki 
bodo z vlogo zbrali večje število točk pri interesnem 
tekmovanju. Vloge bodo razvrščene po prednostnem 
vrstnem redu glede na doseženo število točk, zbranih 
na podlagi kriterijev.

*Glede uporabe kriterija 7. V primeru, da bo z raz-
vrščanjem na osnovi kriterijev ugotovljeno, da je na za-
dnjem mestu za sofinanciranje interesnih tekmovanj več 
vlog z enakim številom točk, se med njimi izbere vlogo, 
ki izkazuje najnižjo višino potrebnih sredstev za izvedbo 
tekmovanja na tekmovalca. V kolikor dve ali več vlog 
izkazuje enako višino potrebnih sredstev za izvedbo 
tekmovanja na tekmovalca, se upošteva tisto vlogo, ki 
je prejela več točk pri kriteriju 2.

Če se izbrani prijavitelj v roku, določenim z odloč-
bo o izboru, ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se 
šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje. Strokovna 
komisija zato predlaga ministru v izbor prijavitelja, ki 
izpolnjuje vse pogoje in je naslednji uvrščen na predno-
stnem vrstnem redu.

3.2.4 Upravičeni stroški za prijavitelje interesnih 
tekmovanj

Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške 
organizacije in izvedbe interesnih tekmovanj, ki se jih 
bo dokazovalo z verodostojnimi listinami (npr. računi, 
pogodbe, dokazila o nakazilu …) in se bodo glasile na 
organizatorja interesnih tekmovanj. V kolikor se verodo-
stojne listine ne bodo glasile na organizatorja selekcij-
skih tekmovanj stroški ne bodo upravičeni.

Podrobnejša razdelitev vrste upravičenih stro-
škov je opredeljena v razpisni dokumentaciji pod toč-
ko 11.2.

Vrste upravičenih stroškov organizacije in izvedbe 
interesnih tekmovanj so:

1. priprava in objava poziva, priprava, distribu-
cija in tisk tekmovalnih nalog ter priznanj ali nagrad 
tekmovalcem in mentorjem, stroški dela tekmovalnih 
komisij in ostalega osebja pri izvedbi interesnega tek-
movanja,

2. prehrana za tekmovalce in člane tekmovalnih 
komisij v višini cene malice za tekoče šolsko leto, kot je 
določena z zakonom, ki ureja šolsko prehrano,

3. stroški najema prostora, opreme in storitev po-
trebnih za izvedbo interesnih tekmovanj,

4. stroški prevoda tekmovalnih nalog v skladu z za-
konom, ki ureja posebne pravice italijanske in madžar-
ske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraže-
vanja, oblikovno-tehnična prilagoditev nalog za učence 
in dijake s posebnimi potrebami,

5. strošek spletnih platform,
6. potni stroški organizatorja.
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4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za 
javni razpis

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev 
za sofinanciranje selekcijskih in interesnih tekmovanj 
javnega razpisa znaša največ do 870.000,00 EUR. 
Sredstva so predvidena za leta 2022, 2023 in 2024 
(290.000,00 EUR za leto 2022, 290.000,00 EUR za leto 
2023 in 290.000,00 EUR za leto 2024), in sicer na: pro-
računski postavki 709810 (Tekmovanja učencev in dija-
kov), kontih 4133, 4120 in 4102, ukrepu 3311-11-0004 
(Izvajanje osnovnošolskih programov).

Sredstva v višini 290.000,00 EUR, predvidena za po-
samezno leto (2022, 2023 in 2024), se v okviru posame-
znega leta razdelijo na: 200.000,00 EUR za selekcijska 
tekmovanja in 90.000,00 EUR za interesna tekmovanja.

V primeru preostanka sredstev za isto vrsto tekmo-
vanja se lahko sredstva prerazporedijo za drugo vrsto 
tekmovanja do porabe.

Izvedba javnega razpisa je vezana na proračunske 
zmogljivosti ministrstva. Ministrstvo si pridržuje pravico, 
da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih pro-
računskih letih izbranim prijaviteljem predlaga prilagodi-
tev dinamike sofinanciranja. Če se izbrani prijavitelj ne 
strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od 
vloge oziroma nadaljnjega sofinanciranja.

5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva: ministrstvo bo sofinanciralo le upravi-
čene stroške nastale od dneva objave javnega razpisa 
v Uradnem listu RS do konca šolskega leta 2023/2024 
v skladu s proračunskimi zmožnostmi ministrstva.

6. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad za 
razvoj in kakovost izobraževanja, Masarykova cesta 16, 
1000 Ljub ljana, najkasneje do 7. 9. 2021.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
(najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na 
pošti priporočeno ali do 12. ure oddana v vložišču Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 
cesta 16, 1000 Ljub ljana.

Prijavitelj v ovojnici lahko kandidira za sofinancira-
nje zgolj z eno vlogo in zgolj za eno tekmovanje, torej ali 
selekcijsko ali interesno tekmovanje. Vloga mora biti od-
dana v zaprti ovojnici, ovojnica pa mora biti na sprednji 
strani označena z napisom »Ne odpiraj – vloga za javni 
razpis selekcijska in interesna šolska tekmovanja v šol-
skih letih 2021/2022, 2022/2023 in 2023/2024«. Na hrb-
tni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošilja-
telja. Ovojnica je lahko označena tudi na drug ustrezen 
način, iz katerega izhaja, da gre za vlogo za javni razpis 
selekcijska in interesna šolska tekmovanja v šolskih letih 
2021/2022, 2022/2023 in 2023/2024, pri čemer mora biti 
vloga oddana v zaprti ovojnici, naveden mora biti polni 
naslov pošiljatelja z napisom »ne odpiraj«.

Ovojnica, ki ni označena v skladu s prejšnjim od-
stavkom, bo s sklepom zavržena in vrnjena vlagatelju.

Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, 
ne bodo predmet dopolnjevanja in bodo kot nepopolne 
zavržene s sklepom. Vloge, ki ne bodo pravočasne ali 
ki jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo zavržene 
s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo 
v določenem roku, ne glede na način dostave prispele 
v vložišče ministrstva.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-
mi določili in pogoji javnega razpisa ter kriteriji za izbor 
sofinanciranja selekcijskih in interesnih tekmovanj.

Vsi stroški v povezavi z vlogo so breme prijavitelja.

7. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter 
postopek in način izbora

Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo 
postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za iz-
obraževanje, znanost in šport ali od njega pooblaščena 
oseba (v nadaljevanju: komisija). Odpiranje prejetih vlog 
ne bo javno.

Vloge se bodo 9. 9. 2021 odpirale v prostorih Mini-
strstva za izobraževanje, znanost in šport v prisotnosti 
članov komisije. Pri odpiranju vlog komisija ugotavlja ali 
je vloga pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba 
in ali je formalno popolna, kar izhaja iz 5. točke razpisne 
dokumentacije. Komisija o odpiranju vlog in ocenjevanju 
vlog vodi zapisnik.

Kdaj se vloga šteje kot formalno popolna, to je, če 
vsebuje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane (če 
prijavitelj pri svojem poslovanju uporablja žig) obrazce 
ter dokazila, bo določeno v 5. točki razpisne dokumen-
tacije.

Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz 
razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. 
V primeru, ko ne bodo uporabljeni predpisani obrazci 
ali bodo le-ti spremenjeni, bo vloga zavržena. Komisija 
v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste 
prijavitelje, katerih vloge nisi bile popolne, da jih dopol-
nijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od petnajst 
dni. Če prijavitelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, 
ministrstvo vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep 
ni dovoljena.

Zavrnjene bodo z odločbo vloge:
– prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za 

prijavo iz 3.1.1 in 3.1.2 ter 3.2.1 in 3.2.2 točk javnega 
razpisa,

– prijaviteljev, ki bodo z istim tekmovanjem prijavlje-
ne več kot enkrat za isto vrsto tekmovanja (v tem prime-
ru se obravnava le prvo prispela vloga, vsako naslednjo 
vlogo ministrstvo zavrne),

– prijaviteljev za interesno tekmovanje, v kolikor 
se bodo prijavitelji z istim tekmovanjem prijavili tako na 
selekcijsko kot tudi na interesno tekmovanje, pri čemer 
je bila vloga prijavitelja izbrana za sofinanciranje selek-
cijskega tekmovanja,

– prijaviteljev, ki v skladu s kriteriji 3.1.3 in 3.2.3. točki 
javnega razpisa za selekcijska oziroma interesna šolska 
tekmovanja ne bodo izbrane za sofinanciranje oziroma 
ne bodo dosegle minimalnega praga za sofinanciranje.

Vloge prijaviteljev za selekcijsko tekmovanje, ki 
bodo izpolnjevale pogoje iz 3.1.1 in 3.1.2 ter 3.2.1 in 
3.2.2 točke javnega razpisa, in bodo na podlagi krite-
rijev iz 3.1.3 točke javnega razpisa dosegle največje 
število točk vendar najmanj 18 točk, bodo izbrane za 
sofinanciranje:

– do višine 10.000,00 EUR (letno) za tekmovanja 
do 4000 tekmovalcev brez eksperimentalnega dela,

– do višine 12.000,00 EUR (letno) za tekmovanja 
do 4000 tekmovalcev z eksperimentalnim delom,

– do višine 13.000,00 EUR (letno) za tekmovanja 
nad 4000 tekmovalcev brez eksperimentalnega dela, če 
so organizirana tristopenjsko,

– do višine 15.000,00 EUR (letno) za tekmovanja 
nad 4000 tekmovalcev z eksperimentalnim delom, če 
so organizirana tristopenjsko.

Vloge prijaviteljev za interesno tekmovanje, ki bodo 
izpolnjevale pogoje iz 3.2.1 ter 3.2.2 točke javnega raz-
pisa in bodo na podlagi kriterijev iz 3.2.3 točke javnega 
razpisa dosegle največje število točk, bodo izbrane za 
sofinanciranje, če bodo dosegle:

– od 18 do 30 točk bodo sofinancirane do višine 
2.000,00 EUR,
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– od 31 do 43 točk bodo sofinancirane do višine 
4.000,00 EUR,

– nad 43 točk bodo sofinancirane do višine 
6.000,00 EUR.

Na podlagi predloga komisije minister izda odločbo 
o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinan-
ciranja interesnih in selekcijskih tekmovanj. Odločitev 
ministrstva o dodelitvi sredstev je dokončna. Zoper od-
ločitev je možen upravni spor v roku 30 dni od prejema 
odločbe ministrstva.

Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb 
o sofinanciranju selekcijskega/interesnega tekmovanja. 
Vzorec pogodbe, ki jo bo izbrani prijavitelj dolžan spo-
štovati pri izvajanju tekmovanja, je sestavni del razpisne 
dokumentacije.

Ob izdaji odločbe o izbiri minister prijavitelja pozo-
ve k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se vlagatelj 
v roku osmih dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlo-
go za sofinanciranje.

Če se po izdani odločbi o izboru selekcijske-
ga/interesnega tekmovanja za šolska leta 2021/2022, 
2022/2023 in 2023/2024, ugotovi dejstvo, na podlagi ka-
terega bi v postopku javnega razpisa prišlo do drugačne 
odločitve, če bi bilo ob izdaji odločbe znano, ministrstvo 
lahko odstopi od sklenitve pogodbe.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje odločb o (ne)izboru prekliče z objavo 
v Uradnem listu RS.

8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa 
obveščeni najkasneje v roku šestdesetih dni od izteka 
roka za oddajo vlog.

9. Informacije o razpisni dokumentaciji za oddajo 
vloge/prijave za dodelitev sredstev

Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– Besedilo javnega razpisa
– Obrazec 1 – Prijava na selekcijsko tekmovanje 

osnovne šole
– Obrazec 2 – Prijava na selekcijsko tekmovanje 

srednje šole
– Obrazec 3 – Prijava na interesno tekmovanje
– Obrazec 4 – Izjava organizatorja selekcijskega 

tekmovanja
– Obrazec 5 – Izjava organizatorja interesnega tek-

movanja
– Obrazec 6 – Izjava o sprejemanju pogojev
– Obrazec 7 – Finančni načrt
– Obrazec 8 – Vzorec kuverte
– Obrazec 9 – Vzorec tipske pogodbe o sofinan-

ciranju.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih stra-

neh državne uprave https://www.gov.si/drzavni-organi/ 
ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in- 
sport/javne-objave/. Za dodatne informacije lahko pišete 
na elektronski naslov misela.mavric@gov.si.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 3021-3/2021-SRRS-4 Ob-2673/21

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljeva-
nju Sklad) na podlagi Zakona o interventnih ukrepih 

za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 
(Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 
– ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP 
in 112/21 – ZIUPGT), Zakona o javnih skladih, ZJS-1 
(Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – 
ZDLGPE), Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz 
naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem pre-
oblikovanju podjetij, ZUKLPP (Uradni list RS, št. 45/95, 
34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02), Za-
kona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, 
ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16), Usta-
novitvenega akta Sklada, št. 01401-4/2009/6 z dne 
23. 7. 2009 (čistopis SV 451/20 z dne 3. 9. 2020), 
Splošnih pogojev poslovanja Sklada, št. 012-6/2019-12 
z dne 8. 11. 2019 (s sprem. in dopol., v nadaljevanju 
SPP), Pravilnika o dodeljevanju spodbud z dne 19. 3. 
2015 (s spr. in dop.), Poslovnega in finančnega načrta 
Sklada za leti 2020 in 2021 z dne 27. 3. 2020 (s sprem. 
in dopol.), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti 
občin (Uradni list RS, št. 78/19), Uredbe o izvajanju 
ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, 
št. 16/13, 78/15, 46/19), Uredbe o karti regionalne po-
moči za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 103/13, 
173/20), Uredbe o postopku, merilih in načinih dode-
ljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov 
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Zakona 
o Triglavskem narodnem parku, ZTNP-1 (Uradni list 
RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20), Koefici-
enta razvitosti občin za leto 2020 in 2021, Uredbe o do-
ločitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, 
št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20), Programa izva-
janja finančnih spodbud Covid 19 Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo z dne 23. 4. 2020 (s sprem. 
in dopol.), Pogodba št. C2130-21G410000 o poveča-
nju namenskega premoženja za izvajanje finančnih 
produktov skladno z Zakonom o interventnih ukrepih 
za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 
(ZIUOOPE) v letu 2021 z dne 22. 7. 2021, Soglasja 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo k ob-
javi javnega razpisa, Sporočila Komisije Začasni okvir 
za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob 
izbruhu COVID-19 z dne 20. 3. 2020 (2020/C 91 I/01 
s sprem. in dopol.), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 
z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6. 
2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije 
(EU) št. 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi 
Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 270 z dne 29. 7. 
2021, str. 39) (v nadaljevanju Uredba o skupinskih iz-
jemah) objavlja

javni razpis
za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih 

problemskih območjih – B5
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 17.040.000,00 EUR, kot 

sledi v nadaljevanju

Znesek v EUR Iz postavke za leto Oblika sredstev Vir sredstev
17.040.000,00 2021 Posojilo Namensko premoženje Slovenski regionalno razvojni sklad
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1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je dodeljevanje likvidnostnih posojil 

na problemskih in obmejnih problemskih območjih na 
območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj

– ohranjanje gospodarske dejavnosti, ki ustreza na-
slednjemu ukrepu:

– Zagotavljanje likvidnosti in dostopa do finan-
ciranja.

1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlaga-
telja

Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija 
in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, 
objavljena v Aplikaciji e-Rsklad.

Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja 
so sledeča:

– elektronski prijavni obrazec, vključno z izjavo vla-
gatelja glede oddaje vloge,

– seznam prilog,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec pogodbe,
– navodila o pogojih zavarovanja,
– navodila o upravičenosti stroškov in črpanju,
– navodila za poročanje.
2. Razpisni pogoji
Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse razpisne po-

goje, ki so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. 
Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine ce-
lotne vloge. Vlagatelj s podpisom Izjave vlagatelja glede 
oddaje vloge, pod kazensko in materialno odgovornostjo 
potrdi oddajo vloge na javni razpis, preko Aplikacije 
e-Rsklad in z njo povezanim izpolnjevanjem in spreje-
manjem razpisnih pogojev.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofi-
nanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev 
pa se odpravi.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugoto-
vi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo Sklad 
odstopil od pogodbe, pri čemer bo upravičenec dolžan 
vrniti vsa dodeljena sredstva v skladu z določili posojilne 
pogodbe.

2.1 Splošni pogoji
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, 

vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in 

prijavljeni projekt.
3. Pri obravnavi vloge se izhaja iz finančnih izkazov 

za leto 2020, ki so objavljeni na Ebonitete.si. V kolikor 
finančni izkazi niso razvidni iz Ebonitete.si, jih mora vla-
gatelj priložiti k vlogi. Ne glede na predhodne navedbe, 
mora vlagatelj obvezno priložiti tudi finančne izkaze za 
tekoče leto.

4. V primeru dokazila v tujem jeziku, je vlagatelj dol-
žan priložiti krajši prevod priloženega dokazila.

5. Projekt mora predstavljati zaključeno celoto in 
zagotavljati izvajanje procesa, ki je predmet projekta, 
takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.

6. Vlagatelj lahko na javni razpis odda le eno vlogo, 
razen v kolikor je bila za oddano vlogo že izdana od-
ločba o neodobritvi sredstev oziroma je vlagatelj pisno 
odstopil od vloge.

7. Sredstva se za isti projekt odobrijo enkrat.
8. Vlagatelj, ki se prijavi kot pravna oseba ali fi-

zična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno 
dejavnost, mora imeti ob oddaji vloge bonitetno oceno, 
določeno na podlagi podatkov iz sistema Ebonitete.si, 
najmanj 5,00. V kolikor bonitetne ocene ni razvidne iz 
sistema Ebonitete.si, jo mora vlagatelj proti plačilu sam 
pridobiti pri ponudniku sistema Ebonitete.si.

9. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno 
konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti ustrezna 
dokazila, skladno z opredelitvijo drugih virov v finančni 
konstrukciji.

10. Vlagatelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih 
finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in dru-
gih denarnih nedavčnih obveznosti, v skladu z zakonom, 
ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v 
višini 50,00 EUR ali več na dan oddaje vloge). V ko-
likor je vlagatelj pravni sub jekt in je zavezanec mora 
imeti predložene vse obračune davčnih odtegljajev za 
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 12 mesecev 
od oddaje vloge. V ta namen Sklad po uradni dolžnosti 
s strani Finančne uprave RS pridobi ustrezno potrdilo, 
na osnovi pooblastila vlagatelja, ki je opredeljeno v okvi-
ru Izjave vlagatelja.

11. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Skla-
da, na dan odpiranja vloge ne sme imeti neporavnanih 
zapadlih obveznosti z zamudo nad 30 dni.

12. Vlagatelj, ki je že prejemnik sredstev Sklada, 
vendar je Sklad zaradi nepravilnosti porabe javnih sred-
stev in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, odstopil 
od pogodbe, od odstopa pa še ni preteklo pet let, ni 
upravičen do spodbude.

13. Vlagatelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih fi-
nančnih obveznosti do Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo (MGRT) in njegovih izvajalskih institucij 
(Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike 
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionaliza-
cije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno 
razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje 
vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sred-
stev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene 
s pravnomočnim izvršilnim naslovom.

14. Med vlagateljem in Ministrstvom za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo (MGRT) oziroma njegovimi 
izvajalskimi institucijami (Slovenski podjetniški sklad, 
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in teh-
nologije) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofi-
nanciranju iz naslova nepovratnih javnih sredstev ugo-
tovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev 
in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi 
česar je MGRT oziroma izvajalska institucija odstopila 
od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe 
pa še niso pretekla 3 leta. Pri povratnih sredstvih pa 
med vlagateljem in MGRT oziroma izvajalskimi institu-
cijami ministrstva pri že sklenjenih pogodbah ni prišlo 
do hujših kršitev pogodbenih obveznosti iz naslova 
pogodbe o poravnavi dolga.

15. Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja po jav-
nih razpisih Sklada za dodeljevanje likvidnostnih posojil 
ne sme presegati 100.000,00 EUR.

16. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Skla-
da ne sme presegati 10,00 % vrednosti namenskega 
premoženja Sklada, ki znaša 113.601.565,84 EUR na 
dan 31. 12. 2020.

17. Vlagatelj, ki ni pravna oseba, organizirana kot 
gospodarska družba, fizična oseba, ki na trgu opra-
vlja pridobitno dejavnost, in zadruga, mora imeti delež 
dolgov v financiranju na dan 31. 12. 2020 manjši od 
100,00 %.

18. Pri izvedbi projekta je potrebno upoštevati, da 
je nakup dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih 
pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti več kot 
25,00 % povezana (lastniško, upravljavsko ali »glaso-
valno«) z vlagateljem. Za povezano osebo z vlagateljem 
se štejejo sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega 
reda in tudi lastniki pravne osebe ter s.p., če je z vla-



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 128 / 13. 8. 2021 / Stran 1709 

gateljem sorodstveno povezana (do vključno tretjega 
dednega reda).

19. Vlagatelj ne sme prijaviti projekta z več kot dve-
letnim kumulativnim negativnim denarnim tokom.

20. Vlagatelj ne sme prijaviti ekološko spornega 
projekta.

21. Projekt mora biti ekonomsko, finančno in teh-
nično izvedljiv ter izveden v skladu z veljavno okoljsko 
zakonodajo.

2.2 Pogoji po podprogramu B5.1 – Obmejna pro-
blemska območja – po pravilih državnih pomoči

Sredstva se dodeljujejo po shemi državne pomoči
– Shema državne pomoči »COVID-19 – Support 

for SMEs and for COVID-19 related RDI and invest-
ment projects« (št. priglasitve: SA.57782, datum potrdi-
tve sheme: 14. 8. 2020) z vsemi spremembami

Pogoji po podprogramu B5.1
1. Vlagatelj mora izkazati, da se sooča z negativ-

nimi posledicami epidemije COVID-19, kar mora biti 
razvidno iz Poslovne dokumentacije.

2. Vlagatelj ne sme prijaviti projekta v sektor-
ju predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz seznama 
Priloge I člena 38 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
kadar je: – znesek pomoči določen na podlagi cene ozi-
roma količine takih pro izvodov, ki so kupljeni od primar-
nih pro izvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, 
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese 
na primarne pro izvajalce. O izpolnjevanju navedenega 
pogoja, se mora vlagatelj izreči v izjavi.

3. Vlagatelj mora biti solventen: na dan oddaje vlo-
ge ne sme biti v stečajnem postopku, postopku likvida-
cije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih 
razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne de-
javnosti. O izpolnjevanju navedenega pogoja, se mora 
vlagatelj izreči v izjavi.

4. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki so 
v postopku vračanja neupravičeno prejete državne 
pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je 
prejeto državno pomoč iste države članice razglasila 
za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU. 
O izpolnjevanju navedenega pogoja, se mora vlagatelj 
izreči v izjavi.

5. Vlagatelj ne sme biti podjetje v težavah skladno 
z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU na stanje na 
dan 31. 12. 2019. O izpolnjevanju navedenega pogoja, 
se mora vlagatelj izreči v izjavi.

6. Skupna nominalna vrednost pomoči, dodelje-
ne skladno s točko 3.1. Začasnega okvira ne presega 
1,8 mio EUR na enotno podjetje, pri čemer gre za bruto 
znesek oziroma znesek pred odbitjem davkov in drugih 
dajatev. V kolikor je vlagatelj že prejemnik navedene 
pomoči, se o prejemu le-te opredeli v elektronskem pri-
javnem obrazcu, v nasprotnem primeru se o tem izreče 
v izjavi.

7. Pomoč, dodeljena na podlagi sheme pomoči po 
točki 3.1. Začasnega okvira, se lahko kombinira z dru-
gimi pomočmi iz ostalih oddelkov Začasnega okvira.

8. Pomoč, dodeljena na podlagi sheme pomoči 
po točki 3.1. Začasnega okvira, se ne sme dodeliti za 
iste upravičene stroške, v kolikor je bila prvotna po-
moč dodeljena kot pomoč po skupinskih izjemah ali kot 
de minimis pomoč in bi bila z novo pomočjo presežena 
zanjo dovoljena najvišja možna intenzivnost oziroma 
kvota pomoči.

2.2.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu B5.1
Upravičeni vlagatelji so sub jekti, registrirani:
– v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah 

(Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 

55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 
18/21), kot:

a) pravna oseba,
– družba z neomejeno odgovornostjo,
– komanditna družba,
– družba z omejeno odgovornostjo,
– delniška družba,
– komanditna delniška družba,
– evropska delniška družba,
– gospodarsko interesno združenje,
– evropsko gospodarsko interesno združenje,
b) fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja 

pridobitno dejavnost.
– v skladu z Zakonom o zadrugah (Uradni list RS, 

št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo), kot:
– zadruga.

– v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), kot 
pravna oseba, ki izkazuje neprofitni status in namen 
delovanja, organizirana kot:

– zavod.
– v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, 

št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), kot 
pravna oseba, ki izkazuje profitni status in namen delo-
vanja, organizirana kot:

– zavod.
Vlagatelj mora biti vpisan v sodni ali drug regi-

ster pred 1. 1. 2018.
2.2.2 Upravičena velikost vlagatelja po podprogra-

mu B5.1
– Mikro
– Mala
– Srednja
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo 

določbe iz Priloge I Uredbe o skupinskih izjemah. Vla-
gatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati 
podatke glede na status podjetja (neodvisno, poveza-
no, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh 
podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, 
ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb 
z upoštevanjem določil navedene priloge.

2.2.3 Upravičene dejavnosti po podprogramu B5.1
– 10 Pro izvodnja živil,
– 11 Pro izvodnja pijač,
– 13 Pro izvodnja tekstilij,
– 14 Pro izvodnja oblačil,
– 15 Pro izvodnja usnja, usnjenih in sorodnih iz-

delkov,
– 16 Obdelava in predelava lesa; pro izvodnja izdel-

kov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva,
– 17 Pro izvodnja papirja in izdelkov iz papirja,
– 18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev 

zapisa,
– 19 Pro izvodnja koksa in naftnih derivatov,
– 20.1 Pro izvodnja osnovnih kemikalij, gnojil in du-

šikovih spojin, plastičnih mas in sintetičnega kavčuka 
v primarni obliki,

– 20.2 Pro izvodnja razkužil, pesticidov in drugih 
agrokemičnih izdelkov,

– 20.3 Pro izvodnja barv, lakov in podobnih prema-
zov, tiskarskih barv in kitov,

– 20.4 Pro izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih 
in polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev,

– 20.5 Pro izvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in 
drugih kemičnih izdelkov,

– 21 Pro izvodnja farmacevtskih surovin in prepa-
ratov,

– 22 Pro izvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas,
– 23 Pro izvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov,
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– 25 Pro izvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev 
in naprav,

– 26 Pro izvodnja računalnikov, elektronskih in op-
tičnih izdelkov,

– 27 Pro izvodnja električnih naprav,
– 28 Pro izvodnja drugih strojev in naprav,
– 31 Pro izvodnja pohištva,
– 32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti,
– 33 Popravila in montaža strojev in naprav,
– 36 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode,
– 37 Ravnanje z odplakami,
– 38 Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z nji-

mi; pridobivanje sekundarnih surovin,
– 39 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki,
– 42 Gradnja inženirskih objektov,
– 43 Specializirana gradbena dela,
– 45 Trgovina z motornimi vozili in popravila mo-

tornih vozil,
– 46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen 

z motornimi vozili,
– 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili,
– 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet,
– 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti,
– 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač,
– 58 Založništvo,
– 59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi 

zapisi,
– 60 Radijska in televizijska dejavnost,
– 61 Telekomunikacijske dejavnosti,
– 62 Računalniško programiranje, svetovanje in 

druge s tem povezane dejavnosti,
– 63 Druge informacijske dejavnosti,
– 68.2 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 

nepremičnin,
– 68.3 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali 

po pogodbi,
– 69 Pravne in računovodske dejavnosti,
– 70 Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in po-

slovno svetovanje,
– 71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično 

preizkušanje in analiziranje,
– 72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost,
– 73 Oglaševanje in raziskovanje trga,
– 74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti,
– 75 Veterinarstvo,
– 77 Dajanje v najem in zakup,
– 78 Zaposlovalne dejavnosti,
– 79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev 

potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti,

– 80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti,
– 81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice,
– 82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene 

dejavnosti,
– 84.3 Dejavnost obvezne socialne varnosti,
– 85 Izobraževanje,
– 86 Zdravstvo,
– 87 Socialno varstvo z nastanitvijo,
– 88 Socialno varstvo brez nastanitve,
– 90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti,
– 91 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge 

kulturne dejavnosti,
– 92 Prirejanje iger na srečo,
– 93 Športne in druge dejavnosti za prosti čas,
– 95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko 

rabo,
– 96 Druge storitvene dejavnosti.
2.2.4 Upravičeno območje projektov po podpro-

gramu B5.1
– Obmejno problemsko območje: Ajdovščina, Apa-

če, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Can-
kova, Cerkno, Cirkulane, Divača, Dobrovnik, Dolenjske 
Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji 
Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, 
Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Komen, Kostanjevica 
na Krki, Kostel, Kozje, Kočevje, Kranjska Gora, Kungo-
ta, Kuzma, Lendava, Lovrenc na Pohorju, Loška Dolina, 
Loški Potok, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, 
Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, 
Osilnica, Pesnica, Pivka, Podlehnik, Podvelka, Podče-
trtek, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, 
Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, 
Ribnica na Pohorju, Rogatec, Rogaška Slatina, Roga-
šovci, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj 
Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti 
Tomaž, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vi-
pava, Vuzenica, Zavrč, Črenšovci, Črna na Koroškem, 
Črnomelj, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Žetale, 
Žirovnica

2.2.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu B5.1
Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2021.
2.2.6 Stroški po podprogramu B5.1
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do 

vključno 100,00 % upravičenih stroškov projekta, v kar 
se ne všteva DDV. Upravičeni stroški so tabelarično 
prikazani v nadaljevanju, pri čemer je lahko pri posame-
znem strošku opredeljena omejitev (izražena v deležu, 
v znesku ali datumu, vse glede na vrsto omejitve).

Upravičeni stroški
Omejitev na posameznem strošku Odstotek 

sofinanciranja 
SkladaVrsta omejitve Delež

%
Znesek

EUR Datum Velikost 
vlagatelja

Nova oprema / / / /
srednja

mala
mikro

100,00

Administrativni stroški / / / /
srednja

mala
mikro

100,00

Stroški materiala in blaga / / / /
srednja

mala
mikro

100,00

Stroški storitev pri ustvarjanju pro izvodov 
in opravljanju storitev / / / /

srednja
mala
mikro

100,00
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Upravičeni stroški
Omejitev na posameznem strošku Odstotek 

sofinanciranja 
SkladaVrsta omejitve Delež

%
Znesek

EUR Datum Velikost 
vlagatelja

Stroški transportnih storitev / / / /
srednja

mala
mikro

100,00

Stroški intelektualnih in osebnih storitev / / / /
srednja

mala
mikro

100,00

Stroški sejmov, reklame in reprezentance / / / /
srednja

mala
mikro

100,00

Stroški plač in povračil v zvezi z delom / / / /
srednja

mala
mikro

100,00

Stroški energije / / / /
srednja

mala
mikro

100,00

Stroški vode, komunale, telekomunikacij / / / /
srednja

mala
mikro

100,00

Stroški vzdrževanja / / / /
srednja

mala
mikro

100,00

Stroški najemnine / / / /
srednja

mala
mikro

100,00

Stroški bančnih, računovodskih, 
zavarovalnih storitev / / / /

srednja
mala
mikro

100,00

Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Na-
vodilu o upravičenih stroških, ki so objavljena v Aplikaciji 
e-Rsklad.

2.2.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upraviče-
nih stroškov po podprogramu B5.1

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 
5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev 
pa 100.000,00 EUR.

Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 
5.000,00 EUR.

2.2.8 Posojilni pogoji po podprogramu B5.1
1. Sredstva se dodeljujejo brezobrestno.
– Glavnico posojila se vrača mesečno.
– Sklad ne zaračunava stroškov dodelitve, sklepa-

nja in vodenja posojila, ostali stroški pa se zaračunavajo 
z vsakokrat veljavnim Tarifnim pravilnikom Sklada.

2. Doba vračanja

Višina posojila v EUR Moratorij v mesecih Skupna doba vračanja v mesecih 
(z vključenim moratorijem)od do od do

5.000,00 100.000,00 0 6 60

– Skupna doba vračanja posojila je do 60 mesecev.
– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati 

ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sesta-

vljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačil-
ne dobe, lahko vlagatelj pridobi največ 6 mesecev mora-
torija, glede na tabelo, ki je opredeljena v tej točki razpisa.

– Pred podpisom pogodbe lahko vlagatelj s pisno 
izjavo moratoriju odpove in/ali skupno dobo vračanja 
posojila skrajša, vendar le-ta ne more znašati manj kot 

1/3 prvotne skupne dobe vračanja. V kolikor vlagatelj 
moratorij skrajša oziroma se mu odpove, mora biti čr-
panje celotnega posojila izvedeno do 20. v mesecu, 
v katerem zapade prvi obrok.

2.2.9 Cilji projekta po podprogramu B5.1
Cilji projekta so neposredno povezani s posame-

znim ukrepom v okviru javnega razpisa. Vlagatelj se 
sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V pri-
meru sklenitve pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo 
izbranega cilja (ali več ciljev).
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Cilji projekta so sledeči:
– za ukrep Zagotavljanje likvidnosti in dostopa do 

financiranja
– Ohranitev dejavnosti.

2.3 Pogoji zavarovanja
1. Sklad bo tekom obravnave vloge preveril tudi 

vlagateljeve sposobnosti izpolnjevanja obveznosti do 
Sklada (v nadaljevanju ocena) v skladu s kriteriji, kot 
so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. V kolikor bo 
Sklad pri pregledu ugotovil, da vlagateljeva zmožnost 
izpolnjevanja obvez do Sklada ni zadovoljiva, bo Sklad 
vlagatelja pozval k predložitvi predloga dodatnega zava-
rovanja posojila po SPP.

2. Vlagatelj mora izkazovati realno možnost za za-
varovanje posojila po presoji Sklada.

3. Vlagatelj mora za zavarovanje sredstev predla-
gati obliko zavarovanja, ki je po javnem razpisu možna. 
Možne oblike zavarovanja so tabelarično prikazane, 
skupaj z omejitvami za posamezno obliko zavarovanja, 
izjema je le menica, ki je obvezna za vse vlagatelje. 

Oblika 
zavarovanja

Omejitev za posamezno obliko zavarovanja

Faktor Delež Znesek
v EUR do

Boniteta 
vlagatelja Kreditna sposobnost vlagatelja

K > X
Ročnost

v mesecih
Znesek

v EUR nad
od do

Menica 1,00 100 / 5 10 / / /

Pomen omejitve pri posamezni obliki zavarovanja:
– Faktor – je zahtevano razmerje med vredno-

stjo predlagane oblike zavarovanja in višino zaprošenih 
sredstev,

– Delež – je maksimalni delež posamezne oblike 
zavarovanja glede na višino zaprošenih sredstev,

– Znesek do – je numerično izražena omejitev pri 
posamezni obliki zavarovanja glede na višino zaproše-
nih sredstev,

– Boniteta od do – je omejitev, vezana na bonitetno 
oceno vlagatelja, kar pomeni, da posamezno obliko za-
varovanja lahko predlaga vlagatelj, ki dosega določeno 
bonitetno oceno, pri čemer se upošteva bonitetna ocena 
iz sistema Ebonitete.si,

– Ročnost v mesecih – je omejitev, vezana na sku-
pno dobo vračanja sredstev, kar pomeni, da je posame-
zna oblika zavarovanja možna, če je v okviru določene 
skupne dobe vračanja sredstev,

– Znesek nad – predstavlja višino zaprošenih sred-
stev, pri kateri je potrebno obvezno izbrati obliko zava-
rovanja, ki ima navedeno omejitev.

4. Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zah-
tevana dokazila so opredeljena v Navodilu o pogojih 
zavarovanja, ki so objavljena na spletni strani Sklada.

5. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno 
Sklad, ki ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja na nje-
gove stroške zahteva dodatno dokumentacijo ali poja-
snila v zvezi z zavarovanjem.

2.4 Pogoji sklepanja pogodb
1. Osnova za sklenitev pogodbe je odločba o odo-

britvi sredstev.
2. Pogodba mora biti podpisana s strani zakonitega 

zastopnika ali njegovega pooblaščenca, pri čemer mora 
biti podpis upravno ali notarsko overjen, če podpis po-
godbe ni pri predstavniku Sklada.

3. Pogodba mora biti sklenjena v ustrezni obliki, 
glede na obliko zavarovanja:

– notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvr-
šljivosti

– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju de-
narne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na ne-
premičninah

– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju de-
narne terjatve z ustanovitvijo neposestne zastavne pra-
vice na premičninah

4. Rok sklenitve pogodbe je do 45 dni od datuma 
izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem 
razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vla-
gatelja ta rok tudi podaljša.

5. Stroški sklenitve dodatka k pogodbi in zavarova-
nja posojila bremenijo vlagatelja. Stroški, razen stroškov 
zavarovanja, so opredeljeni v Tarifnem pravilniku o na-
domestilih za dodeljevanje spodbud, ki je objavljen na 
spletni strani Sklada.

6. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odo-
britvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v do-
ločenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko od-
stopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.

2.5 Pogoji črpanja
1. Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 31. 1. 

2022.
2. Črpanje sredstev mora biti skladno z Navodili 

za črpanje in se izvede na podlagi zahtevka za črpa-
nje, ki ga mora vlagatelj oddati najkasneje pet delovnih 
dni pred predvidenim črpanjem.

3. Če vlagatelj ne bo v določenem roku in na dogo-
vorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo upošte-
valo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.

2.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi 

o odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka 
projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2021.

2. Za zaključek projekta se šteje vzpostavitev teko-
čega poslovanja vlagatelja.
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3. Vlagatelj mora v roku 1 meseca po zaključku pro-
jekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o projektu.

4. Vlagatelj mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar 
je podrobneje opredeljeno v pogodbi.

3. Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca 

(EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno 
s prijavljenim projektom in mora vsebovati:

– izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, ki je sestavni 
del EPO, katero mora vlagatelj natisniti, nato pa podpi-
sano priložiti k vlogi v pdf obliki, v zavihku Priloga/Izjava 
vlagatelja,

– poslovno dokumentacijo:
– opis projekta, ki mora biti izpolnjen na predlogi, 

ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca,
– priloge glede na izbrano obliko zavarovanja,
– priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in so 

odvisne od prijavljenega projekta,
– priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso 

obvezne, v kolikor so priložene se zanje lahko pridobi 
točke.

3.2 Oddaja vloge
1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblašče-

na oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano poo-
blastilo. Pooblastilo se poda na predlogu, ki je sestavni 
del elektronskega prijavnega obrazca.

2. Vloga se odda preko spletne Aplikacije 
»e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno 
z razpisnim rokom za oddajo vloge.

3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo 
v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na 
tel. 01/836-19-53.

3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpi-

sa do posameznega razpisnega roka, in sicer
1. rok do 30. 8. 2021,
2. rok do 27. 9. 2021.
Vloge ni možno oddati po zadnjem razpisnem roku 

oziroma po zaprtju javnega razpisa.
4. Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
1. Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk, 

po sledečih kriterijih
– regionalni vidik,
– ocena vlagatelja,
– ocena projekta.
2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 40 točk.
3. Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpi-

sne dokumentacije.
4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi 

pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva do-

datno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga po-
zove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in 
prijavljenega projekta.

3. Komisija za obravnavo vlog
1. Postopek javnega razpisa vodi Komisija za 

obravnavo vlog (v nadaljevanju Komisija), ki jo z odločbo 
imenuje direktor Sklada.

2. Pri obravnavi vloge lahko sodelujejo zunanji 
ocenjevalci in/ali strokovnjaki iz delovnega področja jav-
nega razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja Sklada 
k sodelovanju povabi Komisija.

3. Komisija o svojem delu vodi zapisnik.
4. Odpiranje vloge

1. Vloge, prispele na javni razpis, obravnava 
Komisija, ki ugotavlja popolnost vloge.

2. Odpiranje vlog se začne najkasneje 3. delovni 
dan po izteku roka za oddajo vlog.

3. Vloge se odpirajo in obravnavajo sočasno.
4. Odpiranje vlog zaradi predvidenega večjega 

števila vlog ne bo javno.
5. Poziv za dopolnitev vlog

1. Komisija vlagatelju nepopolne vloge najka-
sneje v roku 8 dni od odpiranja vloge posreduje poziv 
za dopolnitev vloge.

2. Komisija vlagatelju posreduje poziv za dopol-
nitev vloge po pošti z osebno vročitvijo.

3. Poziv za dopolnitev velja za vročenega 
z dnem, ko vlagatelj prevzame dokument. Če doku-
menta ne prevzame v 15 dneh od poskusa vročitve, 
velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka, 
v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja splošni upravni 
postopek.

6. Dopolnitev vloge
1. Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati pripo-

ročeno po pošti ali na elektronski naslov Sklada v roku 
8 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi.

2. Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno 
dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.

7. Rezultat obravnave
1. Komisija opravi pregled in se opredeli glede 

popolnosti vlog.
2. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati 

ustrezno izpolnjen elektronski prijavni obrazec in poslov-
no dokumentacijo, sicer se vloga zavrže kot nepopolna.

3. Vloga, ki ne ustreza razpisnim pogojem in/ali 
ne dosega minimalnega števila točk, se kot neuteme-
ljena zavrne.

4. Popolna vloga bo ocenjena s strani ocenjeval-
cev na podlagi meril, ki so navedena v javnem razpisu in 
natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

5. Ocenjene vloge se razvrsti glede na doseženo 
število točk. Prednost pri izboru za dodelitev sredstev 
imajo vloge, ki dosežejo višje število točk, do porabe 
razpisanih sredstev, ostale vloge se kot neutemeljene 
zavrnejo.

6. V kolikor bodo vloge dosegle enako število 
točk, bo imela prednost vloga, ki je oddana prva, pri 
čemer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh 
ali več istočasno oddanih vlogah z enakim številom 
točk, bo imela prednost vloga, ki bo po merilu Koefi-
cient razvitosti občine dosegla višje število točk. Če je 
potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom 
ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor 
za zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu 
ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo 
Komisija predlagala odobritev sredstev v obsegu še 
razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj 
strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne kon-
strukcije projekta.

4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga Komisije o izdaji odločbe 

o ne/odobritvi sredstev odloči direktor Sklada.
2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju 

osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 45 dni od 
odpiranja vlog.

3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 
zoper izdano odločbo o ne/odobritvi sredstev ni pritožbe, 
dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti 
v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži nepo-
sredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 
Ljub ljana ali pa se jo pošlje po pošti. Merila za ocenje-
vanje vlog in kreditna sposobnost vlagatelja ne morejo 
biti predmet presoje s strani vlagatelja.

Slovenski regionalno razvojni sklad
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Na podlagi določil Odloka o porabi koncesijske 
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni 
list RS, št. 34/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13 in 
81/16), Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2021 
(Uradni list RS, št. 28/21 in 54/21) in odločitve Komisije 
za izvedbo postopka dodelitev namenskih sredstev za 
izvajanje ukrepov varstva okolja in vlaganj v naravne 
vire objavlja Občina Sežana

javni razpis
za sofinanciranje ukrepov varstva okolja in vlaganj 

v naravne vire za leto 2021  
(v nadaljevanju: razpis)

1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 
6210 Sežana.

2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ukrepov 

varstva okolja in vlaganj v naravne vire, in sicer sofi-
nanciranje:

– izdelave in vzdrževanja večjega vodnega vira 
(nad 10 m2) ter

– nabave preventivnih zaščitnih sredstev pred div-
jadjo (električna ograja moči najmanj impulza 2,5 J, 
kemična odvračala, mreža …).

3. Upravičenci in osnovni pogoji za kandidiranje na 
javnem razpisu

Upravičenci do namenskih sredstev so društva, ki 
delujejo na področju varstva okolja in vlaganj v naravne 
vire. Ob prijavi na javni razpis mora prijavitelj izpolnjevati 
naslednje pogoje:

– je registriran po Zakonu o društvih,
– deluje na območju Občine Sežana,
– ima sprejet ustrezni letni načrt, iz katerega je 

razvidno izvajanje ukrepov varstva okolja in vlaganj 
v naravne vire (letni načrt lovišča oziroma drugi ustre-
zen načrt izvajanja ukrepov varstva okolja in vlaganj 
v naravne vire),

– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvi-
dacijskem postopku,

– ima poravnane davke, prispevke in druge obve-
zne dajatve državi in občini.

4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje 
razpisnih pogojev ugotavlja komisija, ki jo je imenoval 
župan Občine Sežana, za področje, ki je predmet raz-
pisa.

5. Višina sredstev
Predvidena višina razpisanih sredstev znaša 

5.950,79 EUR, od tega za ukrep:

– izdelave in vzdrževanje večjega vodnega vira 
2.000,00 EUR ter

– nabave preventivnih zaščitnih sredstev pred div-
jadjo (električna ograja moči najmanj impulza 2,5 J, ke-
mična odvračala, mreža …) 3.950,79 EUR.

V primeru, da se namenska sredstva za določen 
ukrep ne porabijo v celoti za ta ukrep, se ostanek pre-
razporedi na drugi ukrep.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do konca 
leta 2021.

6. Merila za dodelitev sredstev
Pri dodelitvi sredstev se upošteva naslednja merila:
– Za ukrep izdelave in vzdrževanja večjega vodne-

ga vira merilo sorazmernega deleža števila prijavljenih 
večjih vodnih virov posameznega prijavitelja od skupne-
ga števila vseh prijavljenih večjih vodnih virov.

– Za ukrep nabave preventivnih zaščitnih sred-
stev pred divjadjo merilo sorazmernega deleža velikosti 
lovne površine v Občini Sežana glede na letni načrt 
lovišč.

7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis 

za sofinanciranje ukrepov varstva okolja in vlaganj v na-
ravne vire vsebuje:

– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec »Prijava na razpis«,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju ukrepov varstva 

okolja in vlaganj v naravne vire za leto 2021.
Prijava mora biti izdelana v skladu z razpisno do-

kumentacijo.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani pri-

javitelji dvignejo v poslovnem času v sprejemni pisarni 
Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana – pisarna 
št. 1. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo 
prijavitelji pri Janji Kristančič na tel. 05/73-10-120. Raz-
pis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani 
Občine Sežana: http://www.sezana.si.

8. Rok za predložitev prijav je do vključno 27. 8. 
2021.

9. Oddaja in dostava prijav
Popolne prijave z vsemi zahtevanimi prilogami po-

šljejo prijavitelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Seža-
na, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na prednji strani 
kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj, 
prijava za javni razpis – Varstvo okolja in vlaganje v na-
ravne vire za leto 2021«. Na hrbtni strani kuverte mora 
biti označen naziv in polni naslov prijavitelja. Kot pra-
vočasne prijave se štejejo prijave, oddane do vključno 
zadnjega dne roka za predložitev prijav osebno v spre-
jemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno 
po pošti.
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10. Obravnava prijav
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-

mi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s skle-
pom župana, se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od 
poteka roka za predložitev prijav na razpis. Odpiranje 
prijav ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, 
pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo 
prijave. Prepozno prispele prijave komisija ne bo obrav-
navala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

V primeru formalno nepopolne prijave komisija 
v 8 dneh od odpiranja prijav pozove vlagatelja, da v roku 
8 dni od prejetega poziva dopolni prijavo. Komisija lahko 
zaradi pojasnitve oziroma preveritve v prijavi navedenih 
podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge do-
kumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Prijave, ki 
v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s skle-
pom zavržene.

Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumenta-
cijo.

Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih pri-
jav in podala predlog prejemnikov in višino sredstev. 
Predlog izbora prejemnikov in višino sredstev bo komi-
sija predložila direktorju občinske uprave oziroma vodji 
notranje organizacijske enote, ki na podlagi predloga 
komisije izda sklepe o izboru. O pritožbi zoper sklep od-
loča župan Občine Sežana. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.

11. Obveščanje o izboru in višini sredstev: o izboru 
in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo prijavi-
telji obveščeni najkasneje v 30 dneh po sprejeti odločitvi 
na seji komisije. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene 
pogodbe.

Občina Sežana
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Svet zavoda Osnovne šole Šalek Velenje razpisuje 
na podlagi sklepa, sprejetega na 4. seji Sveta zavoda 
Osnovne šole Šalek Velenje, ki je bila 10. 6. 2021, pro-
sto delovno mesto

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

ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. 
in 25/17 – ZVaj), in sicer:

– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih 
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, ozi-
roma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih pro-
gramih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge 
stopnje,

– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalne-
ga delavca na šoli,

– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju,

– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 
5 let naziv mentor,

– ima opravljen ravnateljski izpit.
Kandidat/-ka mora biti usposobljen/-a za delo z ra-

čunalnikom in imeti pedagoške, vodstvene ter organiza-
cijske sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let. 
Delovno razmerje z njim/njo se sklene za določen čas 
(za čas trajanja mandata). Delo na delovnem mestu 
ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.

Predviden začetek dela bo 14. 1. 2022.
Kandidati/-ke pošljejo pisno prijavo z dokazili o iz-

polnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, 
strokovnem izpitu, nazivu, ravnateljskem izpitu (oziroma 
pisno izjavo, da bo ravnateljski izpit opravil-a v roku ene-
ga leta od začetka mandata), delovne izkušnje v vzgoji 
in izobraževanju; prav tako potrdila, ki ne smejo biti sta-
rejša od 1 meseca, in sicer:

– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence 
Ministrstva za pravosodje,

– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da 
kandidat/-ka ni v kazenskem postopku zaradi nakle-
pnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol-
žnosti.

Kandidati/-ke naj prav tako priložijo izjavo, da pri 
katerem koli drugem sodišču zunaj kraja bivališča zoper 
njih ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje 
zoper spolno nedotakljivost.

K prijavi je potrebno priložiti program vodenja zavo-
da za mandatno obdobje, lahko pa priložite tudi kratek 
življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj.

Prijava mora biti poslana priporočeno v zaprti ovoj-
nici na naslov Svet Osnove šole Šalek Velenje, Ša-
lek 87, 3320 Velenje, s pripisom »Prijava na razpis za 
ravnatelja/ravnateljico«.

Rok za prijavo je 8 dni od objave razpisa.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o ime-

novanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Šalek Velenje

Razpisi delovnih mest

 Ob-2646/21
Na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in finan-

ciranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi 52. člena 
Poslovnika o delu Sveta zavoda Osnovne šole Draga 
Bajca Vipava ter na podlagi sklepa sveta zavoda z dne 
30. 7. 2021 o razpisu prostega delovnega mesta rav-
natelja (m/ž), Svet zavoda Osnovne šole Draga Bajca 
Vipava, Vinarska cesta 4, 5271 Vipava, razpisuje de-
lovno mesto

ravnatelja (m/ž)
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 

ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 1. 2022 za polni 
delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let, od 1. 1. 
2022 do 31. 12. 2026. Za čas mandata bo z njim sklenje-
na pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– overovljeno dokazilo o izobrazbi (visokošol-
ska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.),

– overovljeno dokazilo o pridobljenem nazivu (naziv 
svetnik, svetovalec ali najmanj 5 let naziv mentor),

– overovljeno dokazilo o opravljenem strokovnem 
izpitu s področja vzgoje in izobraževanja,

– overovljeno dokazilo o opravljenem ravnateljskem 
izpitu; če ga nima, ga mora opraviti v roku enega leta, 
drugače se pogodba prekine,

– opis in dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in 
izobraževanju (izpis obdobij zavarovanja v RS ali drugo 
dokazilo o obdobju dela v VIZ) – najmanj 5 let,

– original potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske 
evidence Ministrstva za pravosodje – ne sme biti sta-
rejše od 30 dni,

– original potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za 
kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost za namen 
»Varstvo otrok in mladoletnikov« iz kazenske evidence 
Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,

– original potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v ka-
zenskem postopku – ne sme biti starejše od 30 dni,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavo-
da Osnovna šola Draga Bajca Vipava, Vinarska cesta 4, 
5271 Vipava, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja 
– Ne odpiraj«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

V primeru oddaje nepopolne vloge, bo kandidat/-ka 
pisno pozvan/-a, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v naspro-
tnem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo 
iz izbirnega postopka izločena.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Draga Bajca Vipava



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 128 / 13. 8. 2021 / Stran 1717 

Št. 037-0001/2021-3 Ob-2653/21

Na podlagi 8. in 25. člena Družbene pogodbe pod-
jetja Komunala Kočevje, d.o.o., Svet ustanoviteljev pod-
jetja Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska ulica 10, 1330 
Kočevje, razpisuje prosto delovno mesto

direktor
Komunale Kočevje, d.o.o.

za mandatno dobo petih let od 16. 11. 2021 dalje.
Kandidat za direktorja mora izpolnjevati poleg 

splošnih pogojev določenih z zakonom še naslednje 
pogoje:

– da ima visoko ali univerzitetno izobrazbo ekonom-
ske, tehnične ali pravne smeri,

– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodil-
nih delovnih mestih,

– da predloži razvojni program dejavnosti in
– da izpolnjuje druge zakonske zahteve.
Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj 

navedenih pogojev k prijavi priložiti še:
1. dokazilo o državljanstvu RS,
2. življenjepis,
3. izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena 

Zakona o gospodarskih družbah1, da:

 Ob-2665/21
Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih in 

38. člena Statuta Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drol-
ca Maribor, objavlja Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca 
Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, javni razpis za 
delovno mesto

vodja centra/službe/delovne enote II – m/ž,
v organizacijski enoti Patronažno varstvo,
za mandatno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega 

imenovanja.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno 

mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba, smer zdravstvena 

nega oziroma višješolska izobrazba (prejšnja) smer 
zdravstvena nega;

– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje ure-

jevalnikov besedil, preglednic, internet, e-pošta).
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer 
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je raz-
vidna delovna doba;

– program dela in razvoja zdravstvene nege v or-
ganizacijski enoti.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenje-
pis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe nave-
de tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v iz-
birni postopek.

Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba za pravno 
kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drol-
ca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor. O izbiri bodo 
kandidati pisno obveščeni v zakonitem roku.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi javnega razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

 Ob-2666/21
Svet zavoda Osnovne šole Brinje Grosuplje, Ljub-

ljanska c. 40a, 1290 Grosuplje, na podlagi sklepa, spre-
jetega na 24. seji Sveta zavoda z dne 12. 7. 2021, raz-
pisuje prosto delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 
– ZVaj, v nadaljevanju: ZOFVI).

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

Predviden začetek dela bo 1. 1. 2022. Delo na 
delovnem mestu ravnatelja se opravlja za 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.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi (ftk overjena),
– dokazilo o pridobljenem nazivu (ftk overjena),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (ftk over-

jena),

1 Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 
št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 
57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 
158/20 – ZIntPK-C in 18/21)

– ni že član drugega organa vodenja ali nadzora 
te družbe;

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 
dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje 
in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper pre-
moženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta 
oseba 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 dve leti po prav-
nomočnosti sodbe;

4. izjavo, da za namen tega postopka organu, ki 
objavlja javni razpis, dovoljuje pridobitev podatkov 
iz druge, tretje in četrte alinee 3. točke iz uradnih 
evidenc.

Izpolnjevanje pogojev kandidatov in izbira kandi-
data se bo presojala na podlagi predloženih dokazil in 
razgovora z izbranimi kandidati.

Kandidati pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili 
o izpolnjevanju pogojev in zahtevane priloge v zaprti 
ovojnici na naslov: Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 
ulica 10, 1330 Kočevje, s pripisom »Ne odpiraj – javni 
razpis za direktorja«. Rok za prijavo je 21 dni in prične 
teči naslednji dan po objavi razpisa.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje 
v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbra-
nim kandidatom.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške.

Svet ustanoviteljev podjetja  
Komunala Kočevje, d.o.o.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3036
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1587
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3912
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1401
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2405
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1696
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3035
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2281
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0730
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2765
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0413
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– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (ftk 
overjena),

– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pra-

vosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-

stopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva 

dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministr-
stvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis (zaželen) in
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo 

njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s po-
stopkom imenovanja
pošljite do vključno 21. 8. 2021 v zaprti kuverti na na-
slov Svet zavoda Osnovne šole Brinje Grosuplje, Ljub-
ljanska c. 40a, 1290 Grosuplje, s pripisom »Prijava na 
razpis za ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Svet zavoda Osnovne šole Brinje Grosuplje

 Ob-2670/21
Na podlagi 49., 50. in 51. člena Statuta Univerzite-

tne psihiatrične klinike Ljub ljana objavljamo javni razpis 
za imenovanje

pomočnika generalnega direktorja
za ekonomiko in finance

Kandidat za pomočnika generalnega direktorja za 
ekonomiko in finance mora izpolnjevati naslednje po-
goje:

– ima izobrazbo ekonomske smeri, pridobljeno po 
študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge sto-
pnje oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih 
programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 
druge stopnje,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega 
najmanj dve z ustreznimi organizacijskimi in upravlja-
vskimi znanji.

Pomočnik generalnega direktorja za ekonomiko in 
finance organizira in vodi delo sektorja za ekonomiko 
in finance in je odgovoren za uspeh in zakonitost dela 
služb znotraj sektorja. Mandat pomočnika generalnega 
direktorja za ekonomiko in finance je vezan na mandat 
generalnega direktorja.

Kandidati naj pošljejo prijave v 14 dneh od objave 
tega razpisa na naslov: Univerzitetna psihiatrična klinika 
Ljub ljana, Chengdujska cesta 45, 1260 Ljub ljana – Po-
lje. Prijava naj bo v zaprti kuverti z oznako »Razpisni 
komisiji – za razpisano delovno mesto Pomočnik gene-
ralnega direktorja za ekonomiko in finance«. Upoštevale 
se bodo pravočasne in popolne vloge z vsemi dokazili 
(originali ali overjene kopije) o izpolnjevanju pogojev.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh 
od odločitve o izbiri.

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljub ljana
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

3190 I 494/2021 Os-2600/21

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnika Javno podjetje Energetika Ljub ljana d.o.o., ma-
tična št. 5226406000, davčna št. 23034033, Verovškova 
ulica 62, Ljub ljana, proti dolžniku: Viktor Stane Klemen, 
EMŠO 1502956500159, Streliška ulica 34, Ljub ljana – 
dostava, zaradi izterjave 1.014,97 EUR, sklenilo:

Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi dr. Ines Grah, 
Dunajska cesta 156, 1000 Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do 
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 16. 7. 2021

N 34/2021-14 Os-2522/21

Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni so-
dnici Klaudiji Zadravec Ščančar, v nepravdni zade-
vi predlagajoče stranke: Aleksander Abraham, EMŠO: 
0705964500340, Šalovci 182, Šalovci, zoper naspro-
tne udeležence: 1. Franc Lekič, 7 Rue Henri Pape, 
75013 Pariz 13, Francija, sedaj neznanega bivališča, 
2. Marija Lekič, EMŠO: 1504937506009, 7 Rue He-
nri Pape, 75013 Pariz 13, Francija, sedaj neznanega 
bivališča, 3. Janez Svetec, EMŠO: 2504952500320, 
Dolenci 120, Šalovci, 4. Alois Wilhelm Kegele, EMŠO: 
3112946500929, Im Hag 36c, 6714 Nüziders, Avstrija, 
5. Claudia Kegele, EMŠO: 2202971505663, Im Hag 36c, 
6714 Nüziders, Avstrija, 6. Cornelia Kegele, EMŠO: 
0704972506068, Bahnstrasse 7, 8193 Elgisau, Švica, 
zaradi razdružitve solastnih nepremičnin, s sklepom opr. 
št. N 34/2021-13 z dne 5. 7. 2021 nasprotnima udele-
žencema Francu Lekič in Mariji Lekič na podlagi 4. toč-
ke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku, ki se uporablja na podlagi 42. člena Zakona 
o nepravdnem postopku (ZNP-1) postavilo začasnega 
zastopnika, odvetnika Slavka Fartelj, Ulica Arhitekta No-
vaka 9, Murska Sobota, saj sta nasprotna udeleženca 
Franc Lekič in Marija Lekič neznanega bivališča in ni-
mata pooblaščenca.

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

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 7. 2021

I 7/2021 Os-2311/21

Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodni-
ci Nataši Simčič v izvršilni zadevi upnika ml. Doriana 

Objave sodišč

Gjoshi Mirt, Partizanska cesta 1a, Senovo, ki ga zastopa 
zak. zast. Aferdita Gjoshi, Partizanska cesta 1a, Senovo, 
po Odvetniški družbi Podgoršek, o.p., d.o.o., Levstikova 
ulica 6, Brežice, proti dolžniku Damjanu Mirt, v postopku 
ugotavljanja dejanskega bivališča, zaradi izterjave pre-
živnine, zunaj naroka dne 25. 5. 2021 sklenilo:

Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku se dolžniku Damjanu 
Mirt, v postopku ugotavljanja dejanskega bivališča, po-
stavi začasni zastopnik, odvetnik Miran Škrinjar, Gori-
ška cesta 25, 5270 Ajdovščina, ki bo zastopal dolžnika 
v izvršilni zadevi I 7/2021 vse dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, 
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 5. 2021

I 275/2020 Os-2535/21
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni zade-

vi upnice Republike Slovenije (Ministrstvo za finance, 
Finančna uprava RS, Finančni urad Hrastnik), Log 9, 
Hrastnik, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike 
Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljub ljana, proti dolžnici Anji 
Pepelnjak (sedaj Kozlevčar), EMŠO 0703987505258, 
24A Pacific Road, Nova Zelandija, zaradi izterjave 
42.291,06 EUR, sklenilo:

Dolžnici Anji Pepelnjak (sedaj Kozlevčar), Pacific 
Road 24A, Christchurch, Nova Zelandija, se na podlagi 
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi: odvetnik Iztok 
Šubara, Ulica 1. junija 36, Trbovlje.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, 
dokler upnica 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 Trbovljah
dne 6. 7. 2021

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 579/93 Os-2599/21
Pri okrajnem sodišču v Celju je bil podan predlog za 

izdajo dodatnega sklepa o dedovanju po pokojni Mariji 
Oprešnik, rojeni Jug, roj. 23. 11. 1901, umrli 5. 4. 1993, 
nazadnje stanujoči Teharska 83, Celje.

Po dne 2. 12. 1993 izdanem sklepu o dedovanju 
so zapuščino na podlagi oporoke po enakih delih dedo-
vali zap. potomci Marija Ahačič (Mary Ahacich), Anton 
Oprešnik in Damjan Oprešnik, vsi živeči v Združenih 
državah Amerike. Po podatkih sodišča sta oba zapustni-
čina sinova pokojna, dedinji Mary Ahacich pa na edinem 
znanem naslovu pisanja ni bilo mogoče vročiti. Sodišče 
tako z vsemi podatki o dedičih zapustnice ne razpolaga.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
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podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica na oglasni deski in spletni strani so-
dišča ter v Uradnem listu RS. Če se dediči v določnem 
roku ne bodo priglasili, bo sodišče zaključilo zapuščinski 
postopek na podlagi podatkov spisa.

Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 7. 2021

D 338/2020 Os-2469/21
Okrajno sodišče v Domžalah pod D 338/2020 vodi 

zapuščinski postopek po pokojnem Milanu Poljšak, sin 
Hermana Mastnaka, inv. upokojeni šofer tovornjaka, 
državljan Republike Slovenije, rojen 25. 9. 1953, raz-
vezan, nazadnje stanujoč Ljub ljanska cesta 15B, Trzin, 
umrl dne 31. 3. 2020.

Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki menijo, 
da imajo pravico dedovati po pokojnem, da se v roku 
enega leta po objavi tega oklica prijavijo sodišču kot 
dediči.

Sodišče bo po poteku oklicnega roka nadaljevalo 
z zapuščinskim postopkom in zadevo zaključilo v skla-
du z Zakonom o dedovanju po podatkih, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 29. 6. 2021

D 466/2020 Os-2470/21
Okrajno sodišče v Domžalah pod D 466/2020 vodi 

zapuščinski postopek po pokojnem Mihaelu Pavovec, 
sin Mihaela Pavovca, upokojenec, državljan Republike 
Slovenije, rojen 8. 8. 1941, samski, nazadnje stanujoč 
Pot na žago 3, Domžale, umrl 15. 11. 2020.

Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki menijo, 
da imajo pravico dedovati po pokojnem, da se v roku 
enega leta po objavi tega oklica prijavijo sodišču kot 
dediči.

Sodišče bo po poteku oklicnega roka nadaljevalo 
z zapuščinskim postopkom in zadevo zaključilo v skla-
du z Zakonom o dedovanju po podatkih, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 29. 6. 2021

D 54/2021 Os-2550/21
Zapuščinska zadeva po pokojnem Rodela Antonu, 

sinu Jakoba, neznanega datuma rojstva, z zadnjim zna-
nim prebivališčem Podpeč 40, Črni Kal, ki je bil razgla-
šen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča opr. št. 
N 32/2020 z dne 30. 10. 2020 in določenim datumom 
smrti 1. 1. 1974.

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 28/h, Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 7. 2021

I D 543/2019 Os-2385/21
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 

sodišču v Mariboru, po pokojni Tereziji Jurgec, hčeri 
Franca, roj. 11. 10. 1924, drž. RS, razvezani, nazadnje 
stan. Poštna ulica 1, Maribor, umrli 27. 2. 2019, gre za 
zapuščino brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obve-
šča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih 
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upni-
ka: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine 
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti 
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 6. 2021

II D 903/2017 Os-2498/21

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Mariboru, po pokojnem Allegro Henriku, roj. 
25. 3. 1941, drž. RS, razvezanem, nazadnje stan. Ulica 
heroja Šlandra 11, Maribor, umrlem 18. 4. 2017, gre za 
zapuščino brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obve-
šča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih 
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upni-
ka: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine 
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti 
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 6. 2021

D 41/2021 Os-2497/21

Okrajno sodišče v Postojni je po okrajni sodnici 
mag. Manici Kodrič v zapuščinski zadevi po pok. Ga-
brijeli Gorjup, rojeni Šabec dne 12. 2. 1943, nazadnje 
stanujoči Hrenovice št. 13, Postojna, ki je umrla dne 
26. 12. 2020, odredilo izdajo oklica.
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Zapustnica ni napravila oporoke. Zapustnica je umr-
la kot vdova in brez potomcev. Dedinje II. dednega reda 
so se dedovanju po pokojni odpovedale. Ker sodišče ne 
razpolaga s podatki, katere osebe pridejo v poštev kot 
zakoniti dediči III. dednega reda, na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo 
naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega 
oklica v Uradnem listu RS oziroma na spletni strani in 
na sodni deski naslovnega sodišča.

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

Okrajno sodišče v Postojni
dne 28. 6. 2021

D 240/2020 Os-2456/21
V zapuščinski zadevi po pokojnem Radu Kastelicu, 

roj. 9. 9. 1931, umrlem 10. 9. 2020, nazadnje stanujo-
čem Sivkina ulica 14, Vrhnika, se poziva vse tiste, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo 
sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na ogla-
sni deski tukajšnjega sodišča (drugi odstavek 206. člena 
Zakona o dedovanju) in v Uradnem listu RS.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo in jo tudi zaključilo na podlagi podatkov 
spisa.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 29. 6. 2021

Oklici pogrešanih

N 137/2021 Os-2585/21
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku nepravdni 

postopek zaradi razglasitve pogrešanke za mrtvo osebo: 
Ivanka Hrovatin, roj. 24. 10. 1872, zadnji znani naslov 
Preserje 9, 1352 Preserje.

Sodišče razpolaga zgolj s podatkom, da je Ivanka 
Hrovatin že pred začetkom druge svetovne vojne emi-
grirala v Združene države Amerike (ZDA). Rojena je bila 
slovenskim staršem na območju Republike Slovenije. 
Na istem naslovu zadnjega bivanja osebe (Preserje 9, 
Preserje), sta živela tudi Josip Lingar, roj. 9. 3. 1883 (v 
krstni knjigi Josef Lingar) in Jera Petrovčič (dekliško 
Lingar), roj. 10. 3. 1874, ki je enako kot Ivanka Hrova-
tin že pred začetkom druge svetovne vojne emigrirala 
v ZDA, po koncu druge svetovne vojne pa je bil v ZDA 
izseljen tudi Josip Lingar. Glede na letnice rojstva, so 
vse navedene osebe že pokojne.

Sodišče poziva, da vsi, ki kaj vedo o življenju Ivanke 
Hrovatin, to sporočijo sodišču v roku treh mesecev po 

objavi tega oklica. Po poteku roka iz oklica bo sodišče 
pogrešanko razglasilo za mrtvo na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 19. 7. 2021

N 32/2021 Os-2604/21

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni 
postopek predlagatelja Otona Zabreščaka, Jevšček 17, 
Kobarid, ki ga zastopa Sebastian Cencič, odvetnik v Od-
vetniški pisarni Sebastian Cencič v Tolminu, zaradi raz-
glasitve pogrešane Ivanke Šekli, z zadnjim znanim pre-
bivališčem na naslovu Jevšček 67, Kobarid, za mrtvo.

Po znanih podatkih je bila pogrešana kot Ivana 
Kudrič (Kudrig), rojena 20. 2. 1897 v Prepotto (oziroma 
v Benečiji v Italiji). Poročena je bila z Alojzijem Šeklijem, 
ki je umrl pred njo. Imela je več otrok, eden izmed njih 
je bil Stanislav (roj. 22. 12. 1919), ki je živel v Franciji. 
Očitno se je družina po drugi svetovni vojni odselila iz 
Jevščka.

Pogrešano bo v postopku, kot skrbnik za poseben 
primer zastopal Rok Prezelj, odvetnik v Odvetniški pisar-
ni Podgornik iz Tolmina.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešani oziroma njeni smrti, 
naj to sporoči sodišču ali skrbniku za posebni primer, 
v treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče, po po-
teku tega roka, razglasilo pogrešano za mrtvo v skladu 
z določili Zakona o nepravdnem postopku – ZNP-1.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 21. 7. 2021

N 33/2021 Os-2605/21

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni 
postopek predlagatelja Otona Zabreščaka, Jevšček 17, 
Kobarid, ki ga zastopa Sebastian Cencič, odvetnik 
v Odvetniški pisarni Sebastian Cencič v Tolminu, zaradi 
razglasitve pogrešanega Stanislava Filipiča, z zadnjim 
znanim prebivališčem na naslovu Jevšček 67, Kobarid, 
za mrtvega.

Pogrešani je bil rojen 30. 4. 1915 v Jevščku, materi 
Ivani (roj. Kudrič) in očetu Ivanu. Drugi podatki o njem 
niso znani.

Pogrešanega bo v postopku, kot skrbnik za pose-
ben primer zastopal Rok Prezelj, odvetnik v Odvetniški 
pisarni Podgornik iz Tolmina.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi 
smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za posebni pri-
mer, v treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče, 
po poteku tega roka, razglasilo pogrešanega za mrtve-
ga v skladu z določili Zakona o nepravdnem postopku 
– ZNP-1.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 21. 7. 2021
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Spričevala preklicujejo

Smej Nina, Ulica Štravhovih 39, Maribor, diplomo 
št. 2338, izdala Akademija za glasbo v Ljubljani, leto 
izdaje 2009. gnw‑343374

Drugo preklicujejo

BOGDAN PETRIŠIČ S.P., Dednja vas 1, Pišece, 
potrdilo za voznika št. 014423/BGD12-2-6359/2019, 
veljavnost od 18. 11. 2019 do 10. 2. 2020, ser. 
št. O 5021026, izdano na ime Lekić Mladen. gnt‑343377

BOGDAN PETRIŠIČ S.P., Dednja vas 1, Piše-
ce, potrdilo za voznika tujca št. 014423/SŠD12-2-
2805/2019, veljavnost od 7. 5. 2019 do 14. 4. 2020, 
ser. št. O 5018666, izdano na ime Kosić Aleksandar. 
gns‑343378

Danijel Rašić s.p., Novo Polje, cesta III/ 2, Lju-
bljana-Polje, izvod licence št. 000679/001 za avtobus 
MAN, reg. št. LJ JE-515, veljavnost do 27. 8. 2021. 
gnc‑343369

DEJAN NADLUČNIK S.P., Radmirje 46, 
Ljubno ob Savinji, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500007543002, izdal Cetis d.d. gnu‑343376

EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, iz-
vod licence št. 014399/10 za vozilo z reg. št. CE ED-059. 
gnr‑343379

EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, iz-
vod licence št. 014399/67, za vozilo z reg. št. CE EA-306. 
gnq‑343380

JOŽEF TOT S.P., Lendavska cesta 61, Lendava – 
Lendva, izvod licence št. 015282/001 za vozilo IVECO, 
reg. št. MS H9-842. gnp‑343381

Juvanec Miha, Zgonče 3, Rob, potrdilo o opravlje-
nem strokovnem izpitu – gozdarski sekač, izdala SGLŠ 
Postojna leta 2015. gnx‑343373

Kuzma Stanislav, Brdarci 1, Dragatuš, voznikovo 
kartico G2, št. 1070500062732000. gnb‑343370

Matan Lara, Moste 39b, Komenda, odvetniško iz-
kaznico št. 466/2020, izdala Odvetniška zbornica Slo-
venije. gnz‑343371

MILENKO NAKARADIĆ S.P., ZARNIKOVA ULI-
CA 4, Ljubljana, izvod licence, št. 014582/001, za vozilo 
Mercedes Actros, reg. št. LJFH440, veljavnost do 11. 4. 
2022. gni‑343363

NATALIIA KURAKINA S.P., Pot na Labar 41, Lju-
bljana, potrdilo za voznika tujca št. 014480/AD36-
2-1367/2021, veljavnost od 23. 2. 2021 do 16. 11. 
2021, izdajatelj OZS, izdano na ime Kachmar Sergiy. 
gnv‑343375

NOVAK TRANSPORT d.o.o., Rašiška ulica 13, 
Ljubljana, izvod licence št. GE008253/06224/002 za 
vozilo z reg. št. LJ UK-213, veljavnost do 17. 8. 2021. 
gnd‑343368

O.T.I. ROSSI d.o.o., Drnovo 103, Leskovec pri Kr-
škem, izvod licence št. GE010842/02279/20 za vlečno 
vozilo z reg. št. LJ 783 HZ, veljavnost do 21. 9. 2023. 
gno‑343382

O.T.I. ROSSI d.o.o., Drnovo 103, Leskovec pri Kr-
škem, izvod licence št. GE010842/02279/21 za vlečno 
vozilo z reg. št. LJ 066 SU, veljavnost do 21. 9. 2023. 
gnn‑343383

PETEK TOURS, LELA PETEK S.P., Kuzma 57, 
Kuzma, izvod licence št. 000810/001 za vozilo CITROEN 
JUMPER 3,0 z reg. št. MS FJ-241, veljavnost do 12. 2. 
2024. gny‑343372

PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 
Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: 
PETROL 149 Petrol d.d., Ljubljana 1000 Ljubljana, Du-
najska cesta 50. gnf‑343366

PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 
Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: 
PETROL 328 Petrol d.d., Ljubljana 1000 Ljubljana, Du-
najska cesta 50. gne‑343367

Ražman Danilo, Obala 123, Portorož – Portorose, 
izkaznico vojnega veterana, št. 003963, veljavnost od 
1. 8. 2002. gnh‑343364

STEP – TRANS d.o.o., Lopata 55, Celje, izvod li-
cence št. GE008846/07775/004 za vozilo Scania z reg. 
št. CE VE-302. gng‑343365
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