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Javni razpisi

Št. 430-1169/2021/6(1631-06) Ob-3003/21

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) – ZJF 
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13, 81/16), objavlja Ministrstvo za no-
tranje zadeve

javni razpis
za izvedbo projekta »Oskrba žrtev trgovine  

z ljudmi – namestitev v varnem prostoru  
za obdobje 2022–2024«, št. 430-1169/2021

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 
ulica 2, 1501 Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvedba projekta »Oskr-

ba žrtev trgovine z ljudmi – namestitev v varnem prosto-
ru za obdobje 2022–2024«, v Republiki Sloveniji, in sicer 
nudenje pomoči žrtvam trgovine z ljudmi in žrtvam ka-
znivih dejanj zlorabe prostitucije pri njihovem telesnem, 
psihološkem in socialnem okrevanju v obliki namestitve 
v varni prostor.

Pogodba se bo z izbranim prijaviteljem sklenila za 
obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023. Za nadaljnje leto 
2024 se bo pogodba podaljšala in pogodbena vrednost 
povečala na vrednost celotnega projekta na podlagi 
sklenitve aneksa. Naročnik si pridržuje pravico, da ne 
podaljša pogodbe in ne poveča pogodbene vrednosti 
z aneksom, če za nadaljevanje izvedbe projekta ne 
bodo zagotovljena proračunska sredstva. Podrobnejša 
določila so navedena v razpisni dokumentaciji.

3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:

– so registrirane za opravljanje dejavnosti soci-
alnega varstva pri pristojnem sodišču ali drugem pri-
stojnem organu v RS ali imajo opravljanje te dejavnosti 
opredeljeno v ustanovitvenem aktu ali pa imajo šifro 
oddelka 87 (Socialno varstvo z nastanitvijo) ali 88 (So-
cialno varstvo brez nastanitve) po Uredbi o standardni 
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08),

– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma 
izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega no-
benega transakcijskega računa,

– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov za-
koniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi na-
slednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 
zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno 
besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20 

in 95/21; v nadaljevanju KZ-1): goljufija, protipravno 
omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z golju-
fijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, 
poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, 
ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno 
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna 
zatajitev, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine,

– nimajo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi 
s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skla-
du z zakonskimi določbami države, v kateri imajo sedež.

– Vsebina projekta mora biti skladna s predmetom 
in obsegom javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.

– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z in-
teresi in cilji projekta.

– Projekt mora upoštevati časovni in finančni okvir, 
določen s predmetno razpisno dokumentacijo.

– Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani 
naročnika že financiranih projektov. Prijavitelj za namen 
izvajanja predmetnega projekta ni pridobil sredstev dr-
žavnega ali lokalnega proračuna ali sredstev Evropske 
skupnosti, zaradi česar bi lahko prišlo do dvojnega fi-
nanciranja.

– Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na 
nacionalni ravni.

– Prijavitelj – izvajalec mora zagotoviti izvajanje 
projekta po načelu nepridobitnosti.

– Prijavitelj – izvajalec mora imeti zagotovljene 
prostorske možnosti za namestitev v varnem prostoru. 
Varen prostor se mora nahajati v Republiki Sloveniji, 
namenjen pa mora biti bivanju in delu z žrtvami trgovine 
z ljudmi. Prijavitelj – izvajalec predmetnega varnega pro-
stora ne sme uporabljati za druge namene, kot je pred-
met tega javnega razpisa.

– Prijavitelj – izvajalec mora uporabnicam in upo-
rabnikom projekta (t. i. žrtvam trgovine z ljudmi in žrtvam 
kaznivih dejanj zlorabe prostitucije) ter naročniku zago-
tavljati 24 urno dosegljivost po telefonu.

– Projekt se mora izvajati skladno s kodeksom etič-
nih načel v socialnem varstvu.

– Prijavitelj – izvajalec mora pri svojem delu upo-
števati predpise, ki urejajo področje varstva osebnih 
podatkov, predvsem Zakon o varstvu osebnih podatkov 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 
in 177/20).

– Prvi, drugi in vsi dodatni strokovni delavci v pro-
jektu morajo izpolnjevati pogoje iz predmetne razpisne 
dokumentacije (točka 10.4 tega dela razpisne doku-
mentacije).

V primeru, da prijavitelj oziroma njegova vloga ne 
izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se 
vloga izloči.
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4. Merila za izbor projekta
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje 

javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih.
Največje možno število prejetih točk po merilih je 19.
a) Usposobljenost kadra (max 6 točk)
b) Delovne izkušnje drugega strokovnega delavca 

(max 1 točka)
c) Višina odhodkov za stroške dela prvega strokov-

nega delavca (max 4 točke)
d) Cena oskrbnega dne za eno osebo v varnem 

prostoru (max 4 točke)
e) Cena izdelave in distribucije informativnega gra-

diva (max 4 točke)
Izbran bo tisti projekt, ki bo dosegel najvišje število 

točk. V primeru, da bosta dva projekta dosegla enako 
število točk, bo izbran tisti, ki bo pri merilu št. c) (višina 
odhodkov za stroške dela prvega strokovnega delavca) 
dosegel višje število točk.

Podroben opis meril je podan v razpisani doku-
mentaciji.

5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago 
za predmet javnega razpisa: okvirna višina sredstev 
za predmetni javni razpis znaša 120.000,00 EUR za iz-
vajanje projekta od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024 oziroma 
do porabe sredstev, namenjenih za izvajanje projekta, 
v kolikor bodo ta sredstva porabljena pred navedenim 
obdobjem izvajanja projekta. Podrobnejša določila so 
navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prej-

me do dne 27. 10. 2021, najkasneje do 10. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po 

pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna 
pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljub ljana.

7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo 
bo predvidoma zadnji dan roka za predložitev vlog.

8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta ozi-
roma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od 
dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja 
bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka za predlo-
žitev vlog.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na interne-

tnem naslovu naročnika: https://www.gov.si/drzavni-or-
gani/ministrstva/ministrstvo-za-notranje-zadeve/ jav-
ne-objave/.

Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna 
pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopol-

nitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na zgoraj 
navedenem internetnem naslovu naročnika preko Ura-
dnega lista RS.

Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do 
izteka roka za oddajo vloge, na navedenem interne-
tnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih 
dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije 
ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne 
vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali 
npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.

10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo doda-

tna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lah-
ko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: 
gp.mnz@gov.si, s pripisom: Dodatne informacije – Jav-
ni razpis za izvedbo projekta »Oskrba žrtev trgovine 
z ljudmi – namestitev v varnem prostoru za obdobje 
2022–2024«, št. 430-1169/2021.

Naročnik bo odgovore, kot tudi morebitne spre-
membe in dopolnitve razpisne dokumentacije, objavil na 
internetnem naslovu naročnika: https://www.gov.si/dr-
zavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-notranje-zade-
ve/javne-objave/, ter preko Uradnega lista RS, in sicer 
najkasneje 22. 10. 2021, pod pogojem, da bo naročnik 
prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 
13. 10. 2021 do 15. ure.

Ministrstvo za notranje zadeve

 Ob-3010/21
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), 
Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi 91. člena Ured-
be o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva ter 
podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije 
ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih pro-
izvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slo-
venije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 
32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 
89/20, 152/20 in 121/21; v nadaljnjem besedilu: Ured-
ba), objavlja

4. javni razpis
za podukrep 4.3: Podpora za naložbe  

v infrastrukturo, povezano z razvojem, 
posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva  

in gozdarstva  
Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so 

namenjeni več uporabnikom

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo namakalnih sistemov, ki so 
namenjeni več uporabnikom.

Razpisana sredstva
po sklopih:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 3.000.000 EUR. 
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 2.250.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU,
– 750.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 odstotkov, delež 
iz proračuna Republike Slovenije pa 25 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti 
Obdobje vlaganja vloge
na javni razpis: 

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 25. oktobra 2021 do vključno 10. decembra 
2021 do 14. ure.
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Obdobje upravičenosti 
stroškov:

Obdobje upravičenosti je določeno v 99. členu Uredbe.
V skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe se lahko zadnji zahtevek za 
izplačilo sredstev vloži do 30. junija 2025.

Informacije o razpisu:

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljub ljana, tel. 01/580-77-92,
faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si,
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

2. Namen podpore: namen podpore je določen 
v 50. členu Uredbe.

3. Upravičenec: upravičenec do podpore je določen 
v 51. členu Uredbe.

4. Pogoji ob oddaji vloge na javni razpis
1. Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz 53. in 

100. člena Uredbe, razen pogojev iz 9. in 19. točke pr-
vega odstavka ter drugega, tretjega, četrtega, petega in 
šestega odstavka 100. člena Uredbe:

a) izpolnjevanje pogoja iz 11. točke prvega od-
stavka 100. člena in pete točke prvega odstavka 61. čle-
na Uredbe se izkazuje:

– z izjavo banke ali druge finančne institucije, ki ima 
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih stori-
tev, iz katere je razvidna zaprtost finančne konstrukcije;

– s sklepom sveta zavoda ali sklepom pristojnega 
organa občine, s katerim je bil potrjen finančni načrt in 
program dela javnega zavoda, če je upravičenec javni 
zavod;

b) izpolnjevanje pogoja iz 17. točke prvega od-
stavka 100. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Sklep 
o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega pro-
jekta (DIIP) oziroma investicijskega programa (IP)«;

c) izpolnjevanje pogoja iz 25. točke prvega od-
stavka 100. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava 
o začetku nastanka del«.

2. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravi-
čenec izpolnjevati pogoje iz 94. in 101. člena Uredbe. 
V skladu s prvim odstavkom 101. člena Uredbe se šteje, 
da je finančna konstrukcija naložbe zaprta, če ima upra-
vičenec zagotovljena sredstva v višini najmanj 40 od-
stotkov skupne priznane vrednosti naložbe.

3. Priloge iz tega poglavja so določene v razpisni 
dokumentaciji.

5. Upravičeni stroški in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 52., 95. in 

98. členu Uredbe.
2. Za uveljavljanje splošnih stroškov iz 98. člena 

Uredbe upravičenec vlogi na javni razpis priloži račune 
oziroma predračune.

3. Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o kata-
logu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list 
RS, št. 7/16, 38/16, 73/17 in 31/19) in navedeni v Sezna-
mu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti 
iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.

4. Neupravičeni stroški so določeni v 96. členu 
Uredbe.

6. Merila za ocenjevanje vlog
1. Merila za ocenjevanje vlog so določena v skladu 

s 54., 93. in 93.a členom Uredbe ter v dokumentu »Me-
rila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020«, ki je 
dostopen na spletni strani programa razvoja podeželja: 
https://skp.si/wp-content/uploads/2021/07/Merila-za-iz-
bor-operacij_13.-sprememba.pdf in so podrobneje opre-
deljena v tem poglavju.

2. Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstopni 
prag 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, ki 
znaša 50 točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število 
točk, do porabe razpisanih sredstev.

3. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za ocenje-
vanje vlog se upošteva stanje ob oddaji elektronskega 
prijavnega obrazca oziroma načrtovano stanje ob za-
ključku naložbe. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podla-
gi elektronskega prijavnega obrazca in priloženih prilog 
ter podatkov iz uradnih evidenc. Če posamezno merilo 
ni izbrano ali se zanj ne predloži prilog, dokazil oziroma 
so priloge in dokazila neustrezna, se vloga na podlagi 
tega merila oceni z 0 točkami.

4. Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje vlog:

Št. MERILO Maksimalno 
število točk

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 30) 30
1.1. Mogoča izkoriščenost namakalnega sistema, kar se izkazuje z deležem soglasij lastnikov 

kmetijskih zemljišč za uvedbo namakalnega sistema
Upošteva se delež soglasij lastnikov zemljišč na namakalnem območju, ki se strinjajo 
z izgradnjo namakalnega sistema in imajo skupaj v lasti več kot 67 odstotkov površin 
namakalnega območja. Če je delež soglasij drugačen od tistega, ki je naveden v odločbi 
o namakanju, se nov delež soglasij izkazuje s prilogo »Izjava vlagatelja o deležu soglasij 
lastnikov kmetijskih zemljišč«, ki je del razpisne dokumentacije.

10

Delež soglasij je 90 odstotkov ali več. 10
Delež soglasij je od 83 do manj kot 90 odstotkov. 8
Delež soglasij je od 77 do manj kot 83 odstotkov. 5
Delež soglasij je več kot 67 do manj kot 77 odstotkov. 3

1.2. Velikost namakalnega območja
Upošteva se velikost namakalnega območja.

10

Namakalno območje je veliko 100 ha ali več. 10
Namakalno območje je veliko od 50 do manj kot 100 ha. 8
Namakalno območje je veliko od 10 do manj kot 50 ha. 5
Namakalno območje je manjše od 10 ha. 3
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Št. MERILO Maksimalno 
število točk

1.3. Medsebojno povezovanje zemljiških operacij
Upošteva se predhodno izvedena komasacija in agromelioracija kmetijskega zemljišča na 
območju namakalnega sistema.

10

Vlagatelj je predhodno izvedel komasacijo in agromelioracijo. 10
Vlagatelj je predhodno izvedel le komasacijo. 5

2. GEOGRAFSKI VIDIK LOKACIJE NALOŽBE 10
2.1. Koeficient razvitosti občine

Upošteva se koeficient razvitosti občin za leto 2021 iz Priloge 2 razpisne dokumentacije.
10

Koeficient razvitosti občine je 0,8 ali manj. 10
Koeficient razvitosti občine je večji od 0,8 in manjši od 1,00. 5
Koeficient razvitosti občine je 1,00 ali več. 1

3. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI PODNEBNIH SPREMEMBAH 10
3.1. Delež mogočih površin, opremljenih s kapljičnim namakanjem oziroma mikrorazpršilci

Upošteva se delež mogočih površin, ki bodo opremljene s kapljičnim načinom namakanja 
oziroma namakanjem z mikrorazpršilci.

10

Delež opremljenosti bo večji od 20 odstotkov. 10
Delež opremljenosti bo od 10 do 20 odstotkov. 8
Delež opremljenosti bo od 5 do manj kot 10 odstotkov. 5
Delež opremljenosti bo manjši od 5 odstotkov. 3

7. Finančne določbe: finančne določbe so določene 
v 57. členu Uredbe.

8. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vlaganje vloge na javni razpis in postopek za 

dodelitev sredstev sta določena v 91., 92. in 93. členu 
Uredbe.

2. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako 
število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odo-
britev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim odstav-
kom 93. člena Uredbe vloge na javni razpis odobrijo na 
podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:

– ekonomski vidik naložbe: 60 odstotkov,
– prispevek k horizontalnim ciljem pri podnebnih 

spremembah: 30 odstotkov, in
– geografski vidik naložbe: 10 odstotkov.
9. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zah-

tevkov za predplačilo
1. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zah-

tevka za predplačilo so določeni v 55., 102. in 105. členu 
Uredbe.

2. Pogoji za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev 
so določeni v 102. členu Uredbe, razen 8. in 10. točke 
šestega odstavka in dvanajstega odstavka 102. člena 
Uredbe:

a) izpolnjevanje pogoja iz 2. točke šestega od-
stavka 102. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava 
o neizterljivosti DDV«;

b) izpolnjevanje pogoja iz 6. točke šestega od-
stavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje s prilogo 
»Izjava o izbiri izvajalca v skladu z Zakonom o javnem 
naročanju«.

3. Prilogi iz prejšnje točke sta določeni v razpisni 
dokumentaciji.

10. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu 
sredstev: obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu 
sredstev so določene v 56., 103. in 106. členu Uredbe.

11. Javna objava podatkov o upravičencih in var-
stvo osebnih podatkov

1. Objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli 
sredstva, je določena v 107. členu Uredbe.

2. V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 
o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov 

in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi 
Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podat-
kov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije 
za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala 
agencija, objavljene na spletišču agencije.

12. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti 
ter višja sila in izjemne okoliščine

1. Izvedba kontrol in sankcije za neizpolnitev oziro-
ma kršitev obveznosti so določene v 108. členu Uredbe.

2. Višja sila in izjemne okoliščine so določene 
v 109. členu Uredbe.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 183-1/2021/1 Ob-3034/21
Ministrstvo za pravosodje na podlagi določb druge-

ga in tretjega odstavka 9. člena Zakona o mednarodni 
zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno be-
sedilo in 54/21; v nadaljnjem besedilu: ZMZ-1) objavlja

javni razpis
za imenovanje svetovalcev za begunce

I. Za svetovalca za begunce je lahko imenovan, 
kdor izpolnjuje naslednje pogoje (četrti odstavek 9. čle-
na ZMZ-1):

– je državljan Republike Slovenije ali druge države 
članice Evropske unije ali države članice Evropskega 
gospodarskega prostora;

– je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno 
zmožnost;

– je opravil pravniški državni izpit ali ima v Republi-
ki Sloveniji zaključeno univerzitetno izobrazbo pravne 
smeri ali je končal enako raven izobraževanja v tujini, 
priznano v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in 
vrednotenje izobraževanja, in ima opravljeno preverja-
nje znanja iz splošnega upravnega postopka, upravnega 
spora, prava človekovih pravic in prava mednarodne 
zaščite ter aktivno obvlada slovenski jezik;

– je vreden zaupanja za opravljanje dela svetovalca 
za begunce;

– je ob prijavi mlajši od 75 let;
– ni pravnomočno kaznovan za kaznivo dejanje, 

za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti in za 
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katero je zagrožena kazen zapora šestih mesecev ali 
hujša kazen;

– ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje, 
za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti in za 
katero je zagrožena kazen zapora šestih mesecev ali 
hujša kazen;

– ni v delovnem ali službenem razmerju z Republi-
ko Slovenijo.

II. Odvetnikom, vpisanim v imenik odvetnikov po 
Zakonu o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 
– odl. US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US, 
46/16 in 36/19), ni treba dokazovati pogojev, navedenih 
od prve do pete alineje prejšnje točke (šesti odstavek 
9. člena ZMZ-1).

III. Kandidati za svetovalce za begunce so pred 
imenovanjem dolžni opraviti preverjanje znanja iz tre-
tje alineje četrtega odstavka 9. člena ZMZ-1 v okviru 
Centra za izobraževanje v pravosodju (deveti odstavek 
9. člena ZMZ-1). Po uspešno opravljenem preverjanju 
znanj so kandidati za svetovalce za begunce lahko 
imenovani za svetovalce za begunce (3. člen Pravil-
nika o preverjanju znanj kandidatov za svetovalce za 
begunce in o usposabljanju svetovalcev za begunce 
v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju, Uradni 
list RS, št. 73/16).

Svetovalci za begunce so dolžni najpozneje v treh 
mesecih od imenovanja opraviti usposabljanje na po-
dročju prava mednarodne zaščite, ki ga izvajajo Center 
za izobraževanje v pravosodju ali drug državni organ, 
pooblaščena organizacija ali strokovno združenje. Sve-
tovalci za begunce ne smejo dajati podpore in pravne 
pomoči kot svetovalci za begunce po določbah ZMZ-1, 
dokler ne opravijo usposabljanja (osmi odstavek 9. čle-
na ZMZ-1).

Obveznost usposabljanja ter preverjanja znanj ne 
velja za svetovalce za begunce, če imajo najmanj eno 
leto praktičnih izkušenj s področja mednarodne zaščite, 
zlasti če so že delali kot svetovalci za begunce oziroma 
kot odvetniki izvrševali zastopanje prosilcev po tem za-
konu v vsaj treh zadevah pred sodišči (deveti odstavek 
9. člena ZMZ-1).

IV. Pisna prijava kandidatov za svetovalce za be-
gunce mora vsebovati:

1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (dru-
ga alineja četrtega odstavka 9. člena ZMZ-1) v obliki 
potrdila osebnega zdravnika, ki ne sme biti starejše od 
šestih mesecev od dneva objave javnega natečaja za 
svetovalce za begunce;

2. izjavo kandidata ali drugo dokazilo, da:
– je državljan Republike Slovenije ali druge drža-

ve članice Evropske unije ali države članice Evrop-
skega gospodarskega prostora (prva alineja četrtega 
odstavka 9. člena ZMZ-1);

– je poslovno sposoben (druga alineja četrtega od-
stavka 9. člena ZMZ-1);

– aktivno obvlada slovenski jezik, je opravil prav-
niški državni izpit ali ima v Republiki Sloveniji zaključe-
no univerzitetno izobrazbo pravne smeri ali je končal 
enako raven izobraževanja v tujini, priznano v skladu 
z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobra-
ževanja, in ima opravljeno preverjanje znanja iz splo-
šnega upravnega postopka, upravnega spora, prava 
človekovih pravic in prava mednarodne zaščite oziroma 
bo to preverjanje znanja opravil na poziv ministrstva 
oziroma izpolnjuje pogoj enega leta praktičnih izkušenj 
s področja mednarodne zaščite (tretja alineja četrtega 
odstavka 9. člena ZMZ-1);

– je ob prijavi mlajši od 75 let (peta alineja četrtega 
odstavka 9. člena ZMZ-1);

– ni bil pravnomočno kaznovan za kaznivo dejanje, 
ki se preganja po uradni dolžnosti in za katero je zagro-
žena kazen zapora šestih mesecev ali hujša kazen, in 
da ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje, ki se 
preganja po uradni dolžnosti in za katero je zagrožena 
kazen zapora šestih mesecev ali hujša kazen (šesta in 
sedma alineja četrtega odstavka 9. člena ZMZ-1);

– ni v delovnem ali službenem razmerju z Republi-
ko Slovenijo (osma alineja četrtega odstavka 9. člena 
ZMZ-1);

3. izjavo kandidata, da za namene tega javnega 
razpisa dovoljuje Ministrstvu za pravosodje pridobitev 
podatkov iz prve, druge, tretje, četrte in pete alineje 
prejšnje točke iz uradnih evidenc. Če kandidat s prido-
bitvijo podatkov iz uradnih evidenc ne soglaša, mora 
sam predložiti ustrezna dokazila;

4. navedbo osebnega imena, naslova prebivališča 
ter kontaktne podatke (telefonska številka in naslov elek-
tronske pošte) kandidata za svetovalca za begunce (peti 
odstavek 9. člena ZMZ-1).

Odvetniki, vpisani v imenik odvetnikov po zakonu, 
ki ureja odvetništvo, v prijavi niso dolžni dokazovati po-
gojev iz 1. točke ter prve do četrte alineje 2. točke, ki jih 
mora vsebovati prijava.

Kandidati, ki so v skladu z ZMZ-1 oproščeni obve-
znosti preverjanja znanj ter obveznosti usposabljanja, 
morajo ob prijavi za navedeno oprostitev predložiti ustre-
zna potrdila oziroma dokazila, da imajo najmanj eno leto 
praktičnih izkušenj s področja mednarodne zaščite, zla-
sti če so že delali kot svetovalci za begunce oziroma kot 
odvetniki izvrševali zastopanje prosilcev po tem zakonu 
v vsaj treh zadevah pred sodišči.

Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju 
pogojev je potrebno vložiti v 15 dneh od objave javne-
ga razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Z ne-
popolnimi ali prepozno vloženimi prijavami se ravna 
v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 
– ZIUOPDVE).

V. Kandidati naj prijave pošljejo v zaprti ovojnici 
s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis – svetovalci za 
begunce« na naslov Ministrstvo za pravosodje, Župan-
čičeva ulica 3, 1000 Ljub ljana. Za pisno obliko prijave 
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski 
naslov: gp.mp@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni 
pogojena z elektronskim podpisom.

VI. Izbrane kandidate bo imenoval minister za pra-
vosodje z dokončno odločbo.

VII. Za informacije o javnem razpisu lahko pokličete 
na tel. 01/369-52-32.

VIII. V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, 
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nev-
tralni za ženske in moške.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 2104/2021-SZS/ŠV-UBG Ob-3005/21
Socialna zbornica Slovenije na podlagi četrtega od-

stavka 56. člena, prvo alinejo drugega odstavka 77. čle-
na Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – 
popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 
52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – 
ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), soglasja Strokovnega 
sveta RS za splošno izobraževanje, št. 013-54/2020/10, 
z dne 21. 12. 2020 in sklepa 6, sprejetega dne 6. 9. 2021 
na 14. redni seji Upravnega odbora Socialne zbornice 
Slovenije, dne 1. 10. 2021 objavlja
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javni razpis
za izbiro izvajalca Programa za vodenje socialno 

varstvenega zavoda
1. Naročnik: Socialna zbornica Slovenije, Ukmar-

jeva ulica 2, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: zbornica).
2. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalca Progra-

ma za vodenje socialno varstvenega zavoda.
Namen razpisa je izbrati izvajalca Programa za 

vodenje socialno varstvenega zavoda, ki bo izvajal Pro-
gram za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga je 
v skladu s četrtim odstavkom 56. člena Zakona o social-
nem varstvu določila Socialna zbornica Slovenije.

Program za vodenje socialno varstvenega zavoda 
(v nadaljevanju: program) traja 200 ur, v katerega se 
bodo vključevali novi imenovani direktorji, lahko se ga 
udeležijo tudi obstoječi direktorji in srednji vodstveni 
kader, vse skladno z veljavnim programom za vodenje 
socialno varstvenega zavoda, kot ga je oblikovala zbor-
nica, september 2019.

3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski ali fa-

kultetni zavodi, javni izobraževalni zavodi, zasebne izo-
braževalne organizacije, zasebni zavodi z izobraževalno 
dejavnostjo, druge statusne in organizacijske oblike iz-
vajalcev, ki so registrirane za opravljanje izobraževanja 
v Republiki Sloveniji.

Prijavitelj, ki se prijavlja na razpis, mora izpolnjevati 
naslednje pogoje:

1. je registriran za dejavnost izobraževanja,
2. ni v stečajnem postopku, postopku prisilne porav-

nave ali likvidacije oziroma da ni prenehal poslovati na 
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,

3. ima poravnane obveznosti do Republike Slove-
nije v skladu s predpisi,

4. ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, 
povezano z njegovim poslovanjem oziroma da mu ni 
bilo s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet razpisa,

5. ima zagotovljene prostore za izvajanje programa.
Prijavitelji morajo vlogi priložiti ustrezno dokumen-

tacijo, s katero izkazujejo in potrjujejo izpolnjevanje po-
gojev iz prejšnjega odstavka.

4. Rok in način oddaje vlog
Prijavitelji pošljejo vloge priporočeno po pošti naj-

kasneje do 16. 10. 2021 do 24. ure, v zaprti kuverti na 
naslov: Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 
1000 Ljub ljana.

Kuverte morajo biti v zgornjem levem kotu na-
slovne strani jasno označene z oznako: »Ne odpiraj 
– prijava na javni razpis za izbiro izvajalca Programa 
za vodenje socialno varstvenega zavoda« ter označe-
ne s polnim imenom ter naslovom prijavitelja na hrbtni 
strani kuverte.

V enako opremljeni kuverti lahko prijavitelji vloge 
oddajo tudi osebno, v tajništvu zbornice na zgoraj na-
vedenem naslovu, v času razpisa vsak delovni dan od 
8. do 12. ure, vendar najkasneje do 15. 10. 2021 do 
12. ure.

Nepravilno označene in nepravočasno oddane ku-
verte bodo neodprte vrnjene pošiljatelju in ne bodo pred-
met presoje v razpisu.

Iz nadaljnjega postopka presoje v okviru razpisa 
bodo izločene in pošiljatelju vrnjene tudi vloge, za ka-
tere se bo pri odpiranju ugotovilo, da niso bile oddane 
na predpisanih obrazcih.

Oddaja vloge pomeni, da se kandidat strinja s pogo-
ji tega javnega razpisa in merili za ocenjevanje.

5. Odpiranje in preverjanje formalne popolnosti vlog
Postopek izbire (odpiranje in ocenjevanje vlog) bo 

vodila tričlanska razpisna komisija (v nadaljevanju: ko-
misija), imenovana s strani generalnega sekretarja, skla-
dno s Statutom Socialne zbornice Slovenije.

Odpiranje vlog bo potekalo v prostorih zbornice, 
Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljub ljana, 21. 10. 2021, s pri-
četkom ob 9. uri. Odpiranje ne bo javno.

Odpirale se bodo samo pravočasne in pravilno 
označene vloge. Vloge, za katere se bo po odprtju ugo-
tovilo, da niso bile oddane na predpisanih obrazcih, pa 
ne bodo predmet preverjanja formalne popolnosti, am-
pak bodo izločene iz nadaljnjega postopka izbire.

Razpisna komisija bo po odprtju vlog preverila for-
malno popolnost predloženih vlog, ki so se uvrstile v na-
daljnji postopek. Preverjanje formalne popolnosti vlog 
bo potekalo na način, kot je opredeljeno v 6. točki tega 
razpisa.

Komisija bo v roku 8 dni od zaključka odpiranja 
pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge formalno 
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev 
bo 8 dni od prejema poziva. Poziv za dopolnitev vlog 
bo prijaviteljem posredovan skladno z določili Zakona 
o splošnem upravnem postopku (ZUP), na naslov pri-
javitelja, ki je naveden na hrbtni strani kuverte, s katero 
je prispela vloga.

Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu 
s pozivom za dopolnitev vlog, bodo kot nepopolne za-
vržene.

6. Popolna vloga
Formalno popolna vloga mora vsebovati:
a) izpolnjen obrazec Obr. SZS ŠV-1, iz katerega so 

razvidni podatki:
– o prijavitelju
– reference prijavitelja za izvajanje izobraževalne 

dejavnosti na področju managementa, sociale in zdra-
vstva

– mednarodne reference prijavitelja
– reference prijavitelja na področju on-line izobra-

ževanja
– strokovne reference predavateljev
– struktura izobraževalnega programa po modulih
– finančna konstrukcija za izvajanje izobraževalne-

ga programa
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za prijavo iz 

3. točke tega razpisa
b) izpolnjen obrazec Obr. SZS ŠV-2.
Vloga mora biti pripravljena in izpolnjena izključno 

na obrazcih Prijava na javni razpis za izbiro izvajal-
ca Programa za vodenje socialno varstvenega zavoda 
(Obr. SZS ŠV-1, Obr. SZS ŠV-2), ki so priloga in sestav-
ni del razpisne dokumentacije tega razpisa, ter mora 
vsebovati vse priloge in podatke, določene v razpisni 
dokumentaciji.

Vloga je formalno popolna, če so vsi zahtevani do-
kumenti oziroma podatki predloženi in izpolnjeni skladno 
z razpisno dokumentacijo oziroma navodili za izpolnje-
vanje vloge.

Vloga mora vsebovati overjene (notarsko ali pri 
upravni enoti) fotokopije dokazil o izpolnjevanju pogojev.

Obrazci Obr. SZS ŠV-1 in Obr. SZS ŠV-2 morajo biti 
opremljeni z lastnoročnim podpisom in žigom.

7. Ocenjevanje vlog
Komisija za izvedbo razpisa bo ocenjevala le pra-

vilno označene, pravočasno in pravilno oddane ter for-
malno popolne vloge.

Komisija bo preverila izpolnjevanje pogojev za kan-
didiranje na javnem razpisu, kot so določeni v 3. točki 
tega razpisa.
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Če bo razpisna komisija ugotovila, da vlagatelj ne 
izpolnjuje pogojev tega razpisa iz 3. točke, bo takšna 
vloga zavrnjena.

V nadaljnji postopek ocenjevanja na podlagi meril 
za izbor, kot so določena v 8. točki tega razpisa, se bodo 
uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kan-
didiranje na tem razpisu.

8. Merila za izbor
Razpisna komisija bo vloge, ki so se glede na pred-

hodni postopek izbire uvrstile v nadaljnji postopek oce-
njevanja, ocenila na podlagi naslednjih meril:

Merila za izbor
Maksimalno 

št. točk

1
Reference prijavitelja na področju podiplomskega izobraževanja na področju managementa, 
sociale in zdravstva
1 referenca = 1 točka

20

2
Mednarodna vpetost prijavitelja
1 konferenca = 1 točka
1 pogodba = 1 točka

10

3 Reference prijavitelja pri izvajanju on-line izobraževanja
1 on-line izobraževanje = 1 točka 10

4 Reference predavateljev
1 strokovna referenca = 1 točka 10

5

Struktura programa po posameznih modulih:
– struktura programa v celoti sledi programu (10 točk)
– struktura programa delno sledi programu (5 točk)
– struktura programa ne sledi programu (0 točk)

10

6 Cena programa /
Skupaj število točk 60

Vloge za izbor izvajalca bodo ocenjene po nave-
denih merilih. V primeru, da bi več prijaviteljev doseglo 
enako število točk v merilih 1–5, bo prednost imel prija-
vitelj, ki bo imel najnižjo ceno programa.

Vloge, ki bodo skupno dosegle manj kot 55 % vseh 
točk, bodo kot neustrezne zavrnjene.

8.1. Podrobnejše obrazložitev meril
1. Strokovne reference prijavitelja (število strokov-

nih referenc, ki jih ima prijavitelj na področju izobraževa-
nja in usposabljanja na podiplomskem študiju s področij 
managementa, sociale in zdravstva, ki se nanašajo na 
izvedbo predavanj: 1 referenca 1 točka).

2. Mednarodna vpetost prijavitelja (število organi-
ziranih konferenc z mednarodno udeležbo na področju 
managementa, sociale in zdravstva ter število pogodb 
o sodelovanju s tujimi partnerji: 1 konferenca 1 točka, 1 
pogodba 1 točka.

3. Reference prijavitelja pri izvajanju on-line izo-
braževanja (število izvedenih on-line izobraževanj, 1 iz-
obraževanje 1 točka. Kot dokazilo se priloži izvoz kopije 
e-učilnic iz sistema za upravljanje učenja (t. i. »learning 
management system«).

4. Reference predavateljev (število strokovnih refe-
renc na področju izobraževanja in usposabljanja, ki se 
nanašajo na izvedbo predavanj: 1 referenca 1 točka).

5. Struktura programa po posameznih modulih 
(ocenjuje se struktura za posamezni modul z vsebina-
mi, navedbo predavateljev):

– struktura programa v celoti sledi programu 
(10 točk)

– struktura programa delno sledi programu (5 točk)
– struktura programa ne sledi programu (0 točk).
6. Cena programa (predstavitev stroškov organiza-

cije in izvedbe programa, višina kotizacije).
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8.2. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Zbornica si pridržuje pravico, da ne izbere vloge, 

v kolikor ta ne izpolnjuje posameznega predhodno do-
ločenega kriterija. Razpis je veljaven tudi v primeru, če 
prispe samo ena vloga.

O izidu razpisa bodo prijavitelji obveščeni pi-
sno predvidoma do 16. 11. 2021, s pisnim sklepom.

Izbrani izvajalec bo z zbornico podpisal pogodbo, ki 
bo sklenjena za določen čas.

8.3. Pravno varstvo
Zoper sklep, izdan v okviru predmetnega razpisa, 

lahko kandidat v roku 15 dni od prejema sklepa pri 
zbornici vloži pritožbo. V pritožbi je potrebno natančno 
navesti razloge, zaradi katerih izpodbija sklep.

O pritožbah zoper sklepe odloča strokovni svet 
zbornice, v 30 dneh od prejema pritožbe. Zoper sklep 
strokovnega sveta zbornice ni pritožbe.

9. Razpisna dokumentacija
Obrazci, ki so del te razpisne dokumentacije, so 

v roku za prijavo na predmetni razpis objavljeni in dosto-
pni na spletni strani zbornice www.szslo.si.

Informacije o razpisu in izpolnjevanju razpisne do-
kumentacije lahko prijavitelji v času tega roka za oddajo 
vlog na javni razpis pridobijo pri mag. Urški Borišek 
Grošelj, na tel. 01/292-73-14, urska.borisek@szslo.si, 
v času uradnih ur v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 
12. ure ter v sredo od 14. do 16. ure.

Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje:
1. Prijavne obrazce in obvezne priloge:
– Obr.: SZS ŠV-1: Vloga na razpis za izbiro izvajal-

ca Programa za vodenje socialno varstvenega zavoda
Priloge:
– redni izpis iz poslovnega/sodnega registra
– potrdilo Finančne uprave RS, da ima poravna-

ne vse davke, prispevke in druge obveznosti, v skladu 
s predpisi

– potrdilo o nekaznovanosti, da prijavitelj ni bil 
pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, povezano 
z njegovim poslovanjem oziroma da mu ni bilo s prav-
nomočno odločbo prepovedano opravljanje dejavnosti, 
ki je predmet razpisa

– izjava o izpolnjevanju kadrovskih, tehničnih in 
prostorskih pogojih za izvajanje programa

– Obr.: SZS ŠV-2: Izjava prijavitelja.
V primeru, da se nihče ne prijavi na javni razpis, se 

razpis lahko ponovi.
Socialna zbornica Slovenije

 Ob-3020/21

Fundacija za financiranje invalidskih in humani-
tarnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljeva-
nju FIHO), Stegne 21/c, Ljub ljana, na podlagi Zakona 
o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11, 
58/12, 29/17 – ZŠpo-1, v nadaljevanju ZLPLS), Pravil 
Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij v RS (Uradni list RS, št. 9/99, 89/99, 45/05, 
23/08 in 9/09, v nadaljevanju Pravila FIHO), Pravilni-
ka o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije 
za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij 
v RS (Uradni list RS, št. 92/98, 45/05, 23/08, 6/09, v na-
daljevanju Pravilnik FIHO), Navodila za uporabo meril 
pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih 
programov invalidskih in humanitarnih organizacij (be-
sedilo z dne 2. 10. 2012, v nadaljevanju Navodila) in 
sklepa 22. redne seje Sveta FIHO z dne 28. 9. 2022, 
objavlja

javni razpis
za razporeditev sredstev FIHO v letu 2022

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje oziroma sofinan-

ciranje:
– izvajanja posebnih socialnih programov in storitev 

invalidskih organizacij ter programov in storitev huma-
nitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav 
oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,

– delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij,
– naložb v osnovna sredstva invalidskih in humani-

tarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.
FIHO ne bo so/financirala tistih storitev, ki spadajo 

v mrežo javne službe oziroma je njihovo so/financiranje 
urejeno na drug način oziroma z drugo zakonodajo.

2. Višina razpoložljivih sredstev
V javnem razpisu za razporeditev sredstev fundaci-

je v letu 2022 so tako načrtovana sredstva v skupni višini 
18.650.000,00 EUR, in sicer:

a) za invalidske organizacije: 12.122.500,00 EUR
– od tega za nerazporejena rezervna sredstva: 

121.225,00 EUR
– za financiranje oziroma sofinanciranje posebnih 

socialnih programov in storitev ter delovanje organizacij: 
11.501.275,00 EUR

– in za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdr-
ževanje: 500.000,00 EUR

b) za humanitarne organizacije: 6.527.500,00 EUR
– od tega za nerazporejena rezervna sredstva: 

65.275,00 EUR
– od tega za splošne dobrodelne organizacije: 

5.140.053,77 EUR
– za organizacije za kronične bolnike: 

908.911,95 EUR
– za organizacije za samopomoč: 219.392,53 EUR
– za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrže-

vanje: 193.866,75 EUR.
Nerazporejena rezervna sredstva se uporabljajo 

v skladu z Navodilom o razpolaganju z rezervnimi sredstvi.
3. Pogoji za prijavo
Na razpis za razporeditev sredstev FIHO se lahko 

prijavijo:
– Invalidske organizacije, ki so ta status pridobile 

z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o inva-
lidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02, 61/06 
– ZDru-1)

in
– humanitarne organizacije, ki so ta status pridobile 

z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o huma-
nitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03, 61/06 
– ZDru-1).

4. Pogoji za financiranje
Iz sredstev FIHO se lahko financirajo oziroma sofi-

nancirajo tiste organizacije, ki izpolnjujejo razpisne po-
goje, poleg tega pa morajo izpolnjevati še naslednje 
pogoje:

– da izvajajo najmanj en posebni socialni program 
na državni ravni (invalidske organizacije) ali program na-
cionalnega pomena za funkcionalno, socialno ali zdrav-
stveno ogrožene posameznike s celotnega območja 
države (humanitarne organizacije),

– da se iste dejavnosti v celoti ne izvajajo v okviru 
javne službe,

– da imajo izdelan finančno ovrednoten letni delovni 
program za leto 2022, iz katerega so razvidni delovanje 
organizacije (poslovanje in posebne aktivnosti), progra-
mi in storitve ter morebitne naložbe v osnovna sredstva 
organizacije ter njihovo vzdrževanje,
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– da so pravočasno posredovale poročila o izvedbi 
programov v skladu s 23. členom Pravilnika, če so pre-
jele sredstva v preteklih letih,

– da izvajanje posebnih socialnih programov in sto-
ritev invalidskih organizacij ter programov in storitev 
humanitarnih organizacij ni pogojeno s članstvom v in-
validskih in humanitarnih organizacijah.

5. Dokumentacija, ki je sestavni del vloge
I. Organizacije, ki kandidirajo za sredstva FIHO za 

izvajanje posebnih socialnih programov in storitev inva-
lidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih 
organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma 
reševanje socialnih potreb posameznikov ter za delova-
nje invalidskih in humanitarnih organizacij, morajo k vlogi 
za pridobitev sredstev priložiti naslednjo dokumentacijo:

– fotokopijo odločbe o pridobitvi statusa invalidske 
organizacije (samo organizacije, ki se prvič prijavljajo 
na razpis),

– fotokopijo odločbe o pridobitvi statusa humanitar-
ne organizacije (samo organizacije, ki se prvič prijavljajo 
na razpis),

– fotokopije pogodb ali sklepov o sofinanciranju so-
cialnih programov v letu 2021 s strani ministrstev RS in 
uradov RS ali EU komisije in drugih mednarodnih finan-
cerjev, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
Zavoda RS za zaposlovanje, Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije, v primeru večletnega 
so/financiranja s strani mestnih občin, če so v letu 2021 
prejemale sredstva iz navedenih naslovov,

– fotokopijo potrdila o aktivnem članstvu v organih 
mednarodne organizacije (nivo upravljanja in strokov-
nega sveta), ki je vsebinsko povezano s poslanstvom 
organizacije in sofinanciranjem FIHO (9. člen Pravilnika 
in 19. člen Navodila).

II. V primeru prijave organizacij kandidatk za sofi-
nanciranje naložb v osnovna sredstva ter njihovo vzdr-
ževanje je potrebno k vlogi za pridobitev sredstev prilo-
žiti naslednjo dokumentacijo za:

a) nakup opreme:
– predračun,
– tehnični opis s prospektom ali skico.
b) pripravljalna dela za naložbe v objekte in ze-

mljišča:
– elaborat o socialni in ekonomski upravičenosti 

zaradi izdelave tehnične in druge dokumentacije.
c) investiranje v objekte in zemljišča:
– dokazila o urbanistični in gradbeni urejenosti ozi-

roma lastništvo,
– strokovne ocene o utemeljenosti in možnostih 

za rekonstrukcijo, adaptacijo oziroma dozidavo objekta,
– elaborat o socialni in ekonomski upravičenosti 

nakupa objekta ali zemljišča.
d) vzdrževanje objektov in opreme:
– opis investicijskega vzdrževanja objekta oziroma 

opreme,
– strokovno ocena o smotrnosti vzdrževalnih po-

segov.
6. Način prijave
Organizacije – kandidatke, ki izpolnjujejo pogoje 

za prijavo na razpis, izpolnijo vlogo v elektronski obliki 
v spletnem programu »FIHO razpisi«, ki je na voljo na 
spletni strani www.fiho.si. Na istem spletnem naslo-
vu organizacije – kandidatke najdejo tudi vsebinska in 
tehnična navodila za uporabnike spletnega programa 
»FIHO razpisi«.

Organizacije – kandidatke pridobijo uporabni-
ško ime in geslo za vnašanje podatkov v spletni pro-
gram »FIHO razpisi« na FIHO, Stegne 21c, Ljub ljana, 
tel. 01/500-77-00, e-mail: info@fiho.si.

Organizacije – kandidatke morajo izpolnjeno vlogo 
v elektronski obliki v spletnem programu FIHO razpis 
potrditi s klikom na gumb »zaključi«, sicer se vloga ne 
bo štela za oddano.

Zaključeno vlogo v spletnem programu »FIHO raz-
pisi«, ki bo imela ustrezno oznako o zaključenosti, je 
organizacija – kandidatka dolžna izpisati na papir in 
ga skupaj s prilogami – dokumentacijo iz I. In II. točke 
5. točke javnega razpisa, podpisano s strani odgovor-
ne osebe organizacije ter žigosano v zaprti kuverti, po 
pošti, priporočeno poslati na naslov: Fundacija za fi-
nanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS, 
Stegne 21c, 1000 Ljub ljana. V zgornjem levem kotu 
na prednji strani ovojnice mora biti navedeno naslednje 
besedilo: »Ne odpiraj, vloga na javni razpis za financi-
ranje invalidskih oziroma humanitarnih organizacij«, na 
zadnji strani pa polni naslov pošiljatelja z oznako, da gre 
za invalidsko oziroma humanitarno organizacijo.

Priporočamo, da je na kuverti prilepljen ustrezno iz-
polnjen izpis (označitev pisemske kuverte) razpisne do-
kumentacije, ki je na voljo v spletnem programu »FIHO«.

Invalidske in humanitarne organizacije, ki se na 
razpis prijavljajo prvič oziroma niso bile sofinancirane 
iz sredstev FIHO v letu 2020, morajo v okviru spletnega 
programa »FIHO razpisi« izpolniti tudi podatke o svojem 
poslovanju v letu 2020 in izvajanju svojih programov za 
leto 2020 v skladu s predpisano klasifikacijo uporabni-
kov in storitev, ki je sestavni del Navodila za uporabo 
meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delov-
nih programov invalidskih in humanitarnih organizacij.

Invalidske in humanitarne organizacije, ki jih se-
stavljajo društva, povezana v zvezo, predložijo enotni 
finančno ovrednoten letni delovni program (drugi odsta-
vek 12. člena Pravilnika).

Enovita društva ne prijavljajo programskih sklopov 
na lokalnem nivoju.

Z oddajo vloge na razpis se vlagatelji v celoti strinjajo 
z vsemi razpisnimi pogoji, določenimi v tem razpisu in splo-
šnih aktih FIHO ter z merili za ocenjevanje vlog in pogoji 
za uporabo sredstev FIHO, določenimi v Pravilniku in Na-
vodilu (oba dokumenta sta dostopna v poglavju 'Akti' FIHO 
na www.fiho.si). Na spletni strani FIHO so prijaviteljem na 
voljo tudi vsebinska navodila za izpolnjevanje vlog.

Organizacije z oddajo vloge na razpis dovoljujejo, 
da pristojne komisije oziroma organi FIHO preverijo po-
datke o njihovem pravnem statusu z vpogledom v javno 
dostopne registre, evidence oziroma baze podatkov.

V primeru, da vloge organizacij vsebujejo podatke, 
ki so v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, 
opredeljeni kot poslovna skrivnost ali da so vloge (ali deli 
vlog) varovani s pravicami intelektualne lastnine tretjih 
oseb, lahko organizacije to vidno označijo.

7. Rok za prijavo
Rok za oddajo vlog na razpis je 30 dni po objavi 

razpisa v Uradnem listu RS.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je 

bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošto 
s priporočeno pošiljko.

Vloge, ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, 
se ne bodo upoštevale.

Če organizacija zaradi razlogov epidemioloških raz-
mer zakonitih zastopnikov organizacije, ne bi mogla 
pravočasno oddati vloge za sofinanciranje, lahko s pisno 
prošnjo, ki jo vloži najkasneje sedem dni pred iztekom 
razpisnega roka, zaprosi za podaljšanje roka, če za to 
izkaže opravičene razloge.

Opravičene razloge iz prejšnjega odstavka mora 
organizacija izkazati z ustreznimi dokazili (zdravniško 
potrdilo itd.).
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Rok se iz opravičenih razlogov podaljša za največ 
14 dni. O podaljšanju roka se odloči s sklepom.

8. Datum odpiranja vlog: pristojni komisiji za ocenje-
vanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO 
bosta najkasneje v 15 dneh po poteku razpisnega roka iz 
prvega odstavka točke 7 odprli pravočasno prispele vloge 
in ugotovili, ali izpolnjujejo pogoje, navedene pod točko 9.

9. Postopek odpiranja vlog in posredovanje ugovo-
ra na zapisnik

Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlo-
gov za razporeditev sredstev FIHO bosta pri odpiranju 
vlog preverili:

– pravočasnost posredovane vloge,
– ali je vloga pravilno označena,
– izpolnjevanje pogojev za prijavo in financiranje in
– popolnost dokumentacije.
Če komisiji ugotovita, da je dokumentacija posa-

meznega vlagatelja popolna, vendar določeni podatki 
niso jasni ali točni, zahtevata, da jo vlagatelj dopolni. 
Rok za dopolnitev je 7 dni od vročitve pisne zahteve 
po dopolnitvi (prvi odstavek 17. člena Pravilnika). Če 
vlagatelj v roku ne dopolni dokumentacije, se šteje, da 
odstopa od vloge. Taka vloga se v postopku razporeja-
nja sredstev ne upošteva ter se jo vrne vlagatelju (drugi 
odstavek 17. člena Pravilnika).

O odpiranju vlog bosta komisiji vodili zapisnik, ki 
bo vseboval:

– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– imena in priimke navzočih predstavnikov komisije,
– imena in priimke drugih navzočih,
– seznam vseh vlog po vrstnem redu odpiranja vlog 

s polnim imenom vlagatelja,
– seznam nepravočasnih vlog,
– seznam vlog, ki niso pravilno označene,
– seznam vlog, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa,
– seznam vlog s popolno dokumentacijo, vendar 

z nejasnimi oziroma netočnimi podatki,
– seznam vlog z nepopolno dokumentacijo,
– pouk o pravici do ugovora.
Vloge, ki ne bodo:
– pravočasno oddane,
– pravilno označene,
– izpolnjevale razpisnih pogojev,
– izpolnjevale pogojev za financiranje,
– vsebovale popolne dokumentacije,

bodo izločene iz nadaljnje obravnave in vrnjene orga-
nizaciji. Razlogi za izločitev bodo navedeni v zapisniku.

Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
Zapisnik bo v roku 7 dni po odpiranju vlog poslan 

vsem invalidskim in humanitarnim organizacijam, ki so 
vložile zahtevke za pridobitev sredstev FIHO za leto 
2022. Vlagatelj lahko v roku 7 dni od prejema zapisnika 
pri Nadzornem odboru FIHO vloži ugovor na zapisnik. 
Nadzorni odbor FIHO bo o ugovoru odločil v 10 dneh od 
dneva prejema ugovora. Odločitev Nadzornega odbora 
o ugovoru na zapisnik je dokončna.

10. Ocenjevanje in priprava predloga za razporedi-
tev sredstev FIHO

Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlo-
gov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in hu-
manitarnim organizacijam bosta na podlagi določil Pra-
vilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO in 
v skladu z Navodilom ocenili prispele vloge organizacij 
ter pripravili predlog razporeditve sredstev fundacije za 
leto 2022 in ga posredovali v razpravo in odločitev Sve-
tu FIHO. Pravilnik in Navodilo sta dostopna na spletni 
strani FIHO www.fiho.si v rubriki Akti FIHO.

Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlo-
gov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim in in-

validskim organizacijam imata določene skupne norma-
tive za pogosto prijavljene naložbe v osnovna sredstva 
in njihovo vzdrževanje, in sicer:

Mobilni telefon 300,00 €
Tablica 300,00 €
Računalnik (prenosni ali stacionarni) 700,00 €
Multifunkcijska naprava (nezahtevna) 300,00 €
Multifunkcijska naprava (zahtevna) 700,00 €
Projektor s platnom 500,00 €
Tv sprejemnik 500,00 €
Fotoaparat 400,00 €
Pisarniški stol 200,00 €
Konferenčni stol 150,00 €
Pisarniške mize 150,00 €
Omara 150,00 €
Ognjevarna omara 600,00 €
Klimatska naprava 1.000,00 €
Osebno vozilo 15.000,00 €
Kombinirano vozilo 23.000,00 €
Prilagojeno kombinirano vozilo 27.000,00 €

V primeru, da svet FIHO do konca leta 2021 ne 
bo sprejel dokončnega sklepa o razporeditvi sredstev 
na posamezne invalidske in humanitarne organizacije, 
bo FIHO organizacijam, ki so prejemale sredstva v letu 
2021, mesečne akontacije v letu 2022 začasno izplače-
vala v višini dvanajstine zneska, ki je bil odobren v pre-
teklem letu za programe in delovanje, dokler se z novim 
sklepom ne odobri drugače.

11. Posredovanje sklepa o dodelitvi sredstev in po-
godbe o medsebojnih razmerjih

Sklep Sveta FIHO o razporeditvi sredstev fundacije 
za leto 2022 bodo invalidske in humanitarne organizaci-
je prejele v 15 dneh od odločitve na seji Sveta FIHO. Zo-
per sklep Sveta FIHO o razporeditvi sredstev, s katerim 
bo odločeno o posamezni vlogi na javni razpis, lahko in-
validska oziroma humanitarna organizacija v roku 15 dni 
po prejemu vloži pritožbo na Nadzorni odbor FIHO, ki bo 
odločal o pritožbi.

Invalidskim in humanitarnim organizacijam, kate-
rim bodo dodeljena sredstva, bo po dokončnosti sklepa 
Sveta FIHO poslana v podpis pogodba o medsebojnih 
razmerjih in obveznostih v zvezi s financiranjem in upo-
rabo dodeljenih sredstev skladno z določili Pravilnika. 
Organizacijam se bodo odobrena sredstva začela na-
kazovati po tem, ko bosta pogodbo podpisali obe po-
godbeni stranki.

12. Izplačila odobrenih sredstev
Odobrena sredstva za izvajanje programov, delo-

vanje in naložbe bodo invalidske in humanitarne orga-
nizacije v skladu s 6. členom Pravilnika prejemale kot 
mesečno akontacijo, praviloma v razmerju glede na 
dejanski priliv finančnih sredstev v FIHO.

Če bo dejanski priliv sredstev FIHO v letu 2022 nižji 
ali višji od načrtovanega po finančnem načrtu fundacije, 
bo svet FIHO v skladu s 7. členom Pravilnika sprejel 
sklep o zmanjšanju ali povečanju odobrenih sredstev.

Vse dodatne informacije in navodila v zvezi z raz-
pisom so na voljo vsak delovni dan od 9. do 11. ure po 
tel. 01/500-77-00, elektronski pošti info@fiho.si ali v na-
vedenem terminu osebno v prostorih FIHO.

12. Informativni dnevi
Informativni dnevi o razpisu FIHO za leto 2022 

bodo potekali:
– ali v prostorih Emona Efekta, Stegne 21c, II. nad-

stropje, 1000 Ljub ljana,
– ali on-line, odvisno od epidemioloških razmer in 

takratnih navodil Vlade RS, o čemer boste pravočasno 
obveščeni, in sicer:
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– za humanitarne organizacije v ponedeljek, dne 
4. 10. 2021, od 9. do 12. ure in

– za invalidske organizacije v torek, dne 5. 10. 
2021, od 9. do 12. ure.

Udeležbo na informativnih dnevih je potrebno zara-
di razporeditve udeležencev glede na prostorske zmo-
gljivosti predhodno sporočiti strokovni službi FIHO na 
e-mail: info@fiho.si.

Skladno z veljavnimi ukrepi za zajezitev širjenja okužb, 
morajo vsi udeleženci izobraževanja izpolnjevati pogoj PCT 
(preboleli, cepljeni, testirani). Hitro presejalno testiranje 
s HAG-testi za samotestiranje, ki ga enkrat tedensko izva-
jajo zaposleni v organizacijah, ne zadostuje pogoju PCT.

Več informacij o izpolnjevanju PCT pogoja, si 
lahko preberete na naslednji povezavi: http://pi-
srs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2588

Glede na navedeno udeležence prosimo, da imajo 
ob prihodu s seboj potrdilo, s katerim izkazujejo izpol-
njevanje PCT pogoja.

Fundacija za financiranje invalidskih  
in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

Št. 679-0020/2021 Ob-3001/21
Občina Velike Lašče na podlagi 13. člena Zakona 

o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 7. člena Statuta Ob-
čine Velike Lašče (Uradni glasilo Občine Velike Lašče, 
št. 2/06 – UPB, 6/13, 2/19), Odloka o postopku sofinan-
ciranja letnega programa športa v Občini Velike Lašče 
(Uradni list RS, št. 111/21), Odloka o proračunu Občine 
Velike Lašče za leto 2021 (Uradni list RS, št. 81/19, 
30/21) in Letnega programa športa za leto 2021, spre-
jetega 23. 9. 2021, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov športa  

v Občini Velike Lašče v letu 2021
1. Predmet razpisa in udeleženci
Na razpisu lahko sodelujejo športna društva in 

klubi, šola in vrtec, zavodi, gospodarske družbe, za-

sebniki in druge organizacije, ki so registrirane za 
izvajanje dejavnosti v športu in imajo sedež v Občini 
Velike Lašče ali delujejo na območju Občine Velike 
Lašče in je v to dejavnost vključenih najmanj 60 % 
občanov Občine Velike Lašče ter izpolnjujejo pogo-
je iz Odloka o postopku sofinanciranja letnega pro-
grama športa v Občini Velike Lašče (Uradni list RS, 
št. 111/21).

V skladu z Nacionalnim programom športa 
2014‒2023 in Izvedbenim načrtom (Ministrstvo za iz-
obraževanje, znanost in šport – 2014) morajo: (cit.) 
»izvajalci letnih programov športa dokazati znižanje 
cene športnega programa za vadeče zaradi javnega 
sofinanciranja programov. Izračuni cen morajo biti javno 
dostopni (prebivalcem mora biti nazorno predstavljeno, 
za koliko imajo cenejši športni program zaradi javnega 
sofinanciranja)«.

2. Merila in kriteriji
Merila in kriteriji so opredeljeni v Odloku o postopku 

sofinanciranja letnega programa športa v Občini Velike 
Lašče (Uradni list RS, št. 111/21), na podlagi katerih se 
bodo iz proračunskih sredstev v letu 2021 sofinancirali 
naslednji programi in področja športa:

– Športni programi:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:

– promocijski športni programi: Naučimo se 
plavati,

– šolska športna tekmovanja: udeležba šolskih 
ekip na tekmovanjih,

– celoletni športni programi za otroke in mla-
dino.

– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport

– Športna rekreacija:
– celoletni športni programi za odrasle.

– Organiziranost v športu:
– Delovanje športne zveze in športnih društev.

– Športne prireditve:
– Druge športne prireditve.

3. Namen in višina razpoložljivih sredstev

ŠPORTNI PROGRAMI IN PODROČJA p.p. 2021/sredstva
ŠV-VIZ promocijski športni programi: NSP

18082 in
18091

2.000,00 €
ŠV-VIZ šolska športna tekmovanja: ŠŠT 1.000,00 €

ŠV-PRO Športna vzgoja otrok in mladine: prostočasni programi 2.000,00 €
5.000,00 €ŠV-PRI Športna vzgoja otrok in mladine: pripravljalni programi

RE programi športne rekreacije 3.000,00 €
DEDR delovanje športnih društev in zveze 5.000,00 €

PRIREDITVE športne prireditve 7.000,00 €
PROGRAMI IN PODROČJA JAVNEGA RAZPISA (JR): 25.000,00 €

4. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisu: 
razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike La-
šče in na spletni strani (www.obcina.velike-lasce.si). Po-
drobnejše informacije dobite v času uradnih ur na Občini 
Velike Lašče, tel. 01/78-10-377, mag. Barbara Pečnik.

5. Način in rok prijave
Programi morajo biti finančno ovrednoteni in nave-

deni viri financiranja. Iz cene, ki jo plačujejo udeležen-
ci posameznih športnih programov, mora biti razvidno, 
kolikšen znesek predstavlja strošek vaditelja, strošek 
najema prostora in drugi stroški.
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Obvezne priloge k prijavi na razpis so:
‒ seznam aktivnih registriranih športnikov v panožni 

športni zvezi,
‒ seznam članov po posameznih vadbenih skupi-

nah z navedbo vaditelja skupine,
‒ kopije dokazil o strokovni usposobljenosti vadi-

teljev,
‒ urnik vadbe,
‒ predračun za nakup opreme,
‒ poročilo o delu v preteklem letu na priloženem 

obrazcu,
‒ finančno poročilo za leto 2020 ter finančni plan 

za leto 2021.
Prijave je treba oddati na naslov Občina Velike La-

šče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
Rok za prijavo na razpis je 22. oktober 2021.
Prijave je treba oddati po elektronski pošti na na-

slov: obcina@velike-lasce.si ali s priporočeno pošiljko 
na naslov Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 
Velike Lašče.

Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo posla-
ne po elektronski pošti ali s priporočeno pošiljko oddane 
na pošto do tega datuma. Nepravočasno oddanih prijav 
komisija ne bo upoštevala.

6. Obravnava prejetih prijav in odločanje o sofi-
nanciranju

Na podlagi pogojev za sofinanciranje športnih pro-
gramov v Občini Velike Lašče, meril ter prejetih prijav 
na razpis pripravi komisija, ki jo imenuje župan, predlog 
za sofinanciranje izbranih programov športa. Prednost 
pri sofinanciranju programov imajo športna društva pred 
drugimi izvajalci programov.

Z izbranimi izvajalci športnih programov bodo skle-
njene pogodbe o sofinanciranju dejavnosti za leto 2021.

Občina Velike Lašče

Št. 039-1/2021-O305 Ob-3009/21
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi 

(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba 
US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 
35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 
– uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) župan 
Občine Krško, dne 1. 10. 2021, posreduje v objavo na-
javo javnega razpisa in sporoča, da:

Občina Krško 1. 10. 2021 objavlja Javni razpis za 
razdelitev sredstev, ki so ostala od javnega razpisa 
za sofinanciranje programov športa, ki so v javnem 
interesu v letu 2021 v občini Krško. Vse podrobnosti 
o razpisu, skupaj z razpisno dokumentacijo, so dosto-
pne na spletni strani Občine Krško www.krsko.si. Rok za 
vložitev vlog: 18. 10. 2021.

Občina Krško
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Su KS 175/2021-2 Ob-2996/21
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

3 sodniška mesta višjih sodnikov
na Višjem sodišču v Mariboru, in sicer 1 sodniško 
mesto za kazensko in 2 sodniški mesti za civilno 

pravno področje
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto 
na višjem sodišču (višji sodnik), določene v 11. členu 
navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 

mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 

dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da 
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem po-
stopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna 
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana 
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV: 

ht tp: / /www.europass.cedefop.europa.eu/euro-
pass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opi-
som strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega 
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o sodniški službi z dokazili, in

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

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

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prve-
ga odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodni-
ško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11. 

Razpisi delovnih mest

2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu 
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodi-
šče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljub ljana, 15 dni 
po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 Ob-2998/21
Na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu 

(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – 
popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 
52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – 
ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO) in 
sklepom Sveta zavoda z dne 23. 9. 2021, Svet zavoda 
Doma starejših občanov Polde Eberl-Jamski, Izlake, 
razpisuje prosto delovno mesto

direktorja/ice zavoda
1. Na razpis se lahko prijavijo kandidati/ke, ki poleg 

splošnih pogojev, določenih v 56. in 57. členu Zakona 
o socialnem varstvu, izpolnjujejo še naslednje pogoje:

– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 
69. člena Zakona o socialnem varstvu, pet let delovnih 
izkušenj in opravljen strokovni izpit po tem zakonu ali

– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo druge 
družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri, pet let 
delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit iz Zakona 
o socialnem varstvu ali

– višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona 
o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od 
tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih 
mestih na področju socialnega varstva in opravljen stro-
kovni izpit po tem zakonu;

– opravljen program za vodenje socialno varstve-
nega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju 
s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno 
izobraževanje. Če programa nima opravljenega, ga 
mora končati v enem letu od začetka opravljanja nalog 
direktorja.

2. Mandat direktorja/ice traja pet let, z izbranim 
kandidatom/ko bo sklenjena pogodba za čas trajanja 
mandata.

3. Kandidati/ke se morajo prijaviti na razpis v roku 
14 dni po njegovi objavi. Svet prepozno prispelih in 
nepopolnih vlog ne bo obravnaval. Kandidati/ke bodo 
o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev, kratkim življenjepisom, programom in vizijo dela za-
voda ter izjavo o nekaznovanosti naj kandidati dostavijo 
osebno ali pošljejo priporočeno najkasneje v 14 dneh 
od objave na naslov: Dom starejših občanov Polde 
Eberl-Jamski, Izlake 13, 1411 Izlake, z oznako »Za raz-
pis direktorja/ice«, s pripisom »Ne odpiraj«.

Svet zavoda »Dom starejših občanov  
Polde Eberl-Jamski, Izlake«

 Ob-2999/21
Svet zavoda Vrtca Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 

Ljub ljana, na podlagi sklepa 7. seje Sveta zavoda z dne 
23. 9. 2021 razpisuje prosto delovno mesto
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ravnatelja/ravnateljice
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 in 49/16 – popr.).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organiza-
cijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predviden začetek dela bo v mesecu marcu 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

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

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisna prijava mora vsebovati:
– kratek življenjepis, z opisom dosedanjih delovnih 

izkušenj,
– program vodenja zavoda,
– vizijo razvoja dela vrtca za mandatno obdobje,
– dokazila o izpolnjevanju zahtevanih zakonskih 

pogojev:
– potrdila o izobrazbi, nazivu in opravljenem stro-

kovnem izpitu,
– potrdilo o delovni dobi,
– potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (za 

ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima rav-
nateljskega izpita, vendar ga mora pridobiti najkasneje 
v enem letu po začetku mandata, v nasprotnem primeru 
mu mandat preneha po zakonu),

– potrdilo pristojnega državnega organa (ne sme 
biti starejše od 30 dni), iz katerega bo izhajalo, da kan-
didat ni bil kaznovan zaradi naklepnega kaznivega de-
janja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno 
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil 
kaznovan zaradi zoper spolno nedotakljivost,

– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 
postopku (ne sme biti starejše od 30 dni).

Pisne prijave naj kandidati v zaprti ovojnici na na-
slov: Svet zavoda Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 
Ljub ljana, z oznako »Prijava za razpis za ravnatelja/-ico 
– Ne odpiraj«.

Za pravočasno bodo štele prijave, ki bodo, do 
vključno 12. 10. 2021, oddane na pošto in poslane 
priporočeno ali priporočeno s povratnico ali bodo najka-
sneje ta dan osebno dostavljene v tajništvo vrtca v času 
uradnih ur (9–12 in 13–15) na zgoraj omenjeni naslov.

Kandidati naj v prijavi navedejo svoj elektronski 
naslov, za sprejemanje obvestil v času razpisnega po-
stopka.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapi-
sani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za ženske in moške.

Svet zavoda Vrtec Najdihojca

 Ob-3004/21
Svet zavoda Osnovne šole Leona Štuklja Maribor 

razpisuje po sklepu Sveta zavoda z dne 23. 9. 2021 
prosto delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 

– ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; 
v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

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

Predvideni začetek dela bo dne 1. 2. 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

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

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku) pošljite v 15 dneh po objavi raz-
pisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Leona Štu-
klja Maribor, Klinetova ulica 18, 2000 Maribor, z oznako 
»Prijava na razpis za ravnatelja«.

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

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Leona Štuklja Maribor

 Ob-3007/21
Svet zavoda Srednje šole za gostinstvo in turizem 

Maribor, Mladinska ulica 14a, 2000 Maribor, na podla-
gi prvega odstavka 48. člena ZOFVI (Uradni list RS, 
št. 16/07 – UPB-5 in naprej do Uradni list RS, št. 123/21) 
razpisuje prosto delovno mesto

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

ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 28. 2. 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja 

za polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan-/a za dobo 

5 let. Za čas trajanja mandata bo z izbranim/-o 
kandidatom/-ko sklenjena pogodba o zaposlitvi na de-
lovnem mestu ravnatelja/-ice.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev pošljite v zaprti ovojnici v 10 dneh po objavi raz-
pisa na naslov Svet zavoda Srednje šole za gostinstvo 
in turizem Maribor, Mladinska ulica 14a, 2000 Maribor, 
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico«.

Kandidati/-ke naj pisni prijavi predložijo (originale ali 
overjene fotokopije):

– dokazila o izobrazbi in nazivu;
– dokazili o opravljenem strokovnem in ravnatelj-

skem izpitu;
– dokazila o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobra-

ževanju;
– program vodenja in razvoja zavoda;
– potrdilo, da kandidat/-ka ni bil/-a pravnomočno 

obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapo-
ra v trajanju več kot 6 mesecev (izpis dejstev iz kazen-
ske evidence, potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni);

– potrdilo, da kandidat/-ka ni bil/-a pravnomočno 
obsojen/-a zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedo-
takljivost (potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni);
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– potrdilo sodišča o tem, da zoper kandidata/-ko 
ne teče kazenski postopek (potrdilo ne sme biti starejše 
od 60 dni).

Vloga bo štela za pravočasno, če bo s priporočeno 
pošiljko oddana na pošto zadnji dan razpisnega roka. 
Vse nepopolne vloge bodo izločene in zavržene.

Kandidati/-ke bodo o izbiri obveščeni/-e v roku 
4 mesecev od dneva objave razpisa.

Svet zavoda Srednje šole  
za gostinstvo in turizem Maribor

Št. 1-DIR/2021-888 Ob-3008/21
Na podlagi določil 32.–35. člena Zakona o zavo-

dih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 12. člena Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šentjur 
(Uradni list RS, št. 20/05, 122/08) in 31.–32. člena Sta-
tuta Zdravstvenega doma Šentjur, Svet Zdravstvenega 
doma Šentjur razpisuje vodstveno delovno mesto

direktor ZD (m/ž),
šifra delovnega mesta: B017334

Za direktorja ZD (m/ž) je lahko imenovana oseba, 
ki poleg pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjuje še 
naslednje pogoje:

– da ima visoko strokovno izobrazbo
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 

najmanj 3 leta na vodstvenih delovnih mestih
– da ima ustrezne strokovne in organizacijske re-

ference
– da predloži program dela oziroma razvoja ZD in 

opredeli svojo vlogo pri realizaciji
– da predloži dokazilo, da ni bil pravnomočno ob-

sojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po 
uradni dolžnosti

– da je državljan RS
– da obvlada slovenski jezik.
Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku 

mandata lahko ponovno imenovan. Prijava mora vse-
bovati kratek življenjepis z navedbo tudi drugih znanj 
in veščin, ki jih ima kandidat pridobljene in vsa ostala 
dokazila, ki so navedena v pogojih razpisa. Formalno 
nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile 
v izbirni postopek. Mandatna doba traja 4 leta.

Rok za prijavo z izkazanimi dokazili o izpolnjeva-
nju razpisnih pogojev je 8 dni po objavi. Kot pravoča-
sne se bodo štele prijave, ki bodo prispele do sobote, 
9. 10. 2021 oziroma bodo poslane po pošti priporočeno 
z žigom najkasneje z datumom 9. 10. 2021 na naslov: 
Zdravstveni dom Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 3b, 
3230 Šentjur. Na ovojnici naj kandidati navedejo, na 
katero razpisano delovno mesto se prijavljajo, s pripi-
som »Ne odpiraj – za razpisno komisijo«. Prijavljeni 
kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od dneva 
objave razpisa.

Svet Zdravstvenega doma Šentjur

 Ob-3016/21
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona 

o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/07, 45/08, 91/13 in 189/20 – ZFRO) Notar-
ska zbornica Slovenije na predlog notarke mag. Nataše 
Počkaj razpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki mag. Nataši Počkaj v Mariboru

Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-
verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 1., 

2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarske-
ga pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnje-
vanju zahtevanih pogojev, sprejema Notarska zbornica 
Slovenije, Ljub ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

Su KS 176/2021-2 Ob-3017/21
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

1 prosto mesto višjega sodnika
na Upravnem sodišču RS, zunanjem oddelku  

v Novi Gorici
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto 
na višjem sodišču (višji sodnik), določene v 11. členu na-
vedenega zakona in drugem odstavku 10. člena Zakona 
o upravnem sporu.

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

didata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 

mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 

dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da 
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem po-
stopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna 
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana 
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV: 

ht tp: / /www.europass.cedefop.europa.eu/euro-
pass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opi-
som strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega 
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o sodniški službi z dokazili, in

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

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

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prve-
ga odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodni-
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ško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11. 
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu 
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodi-
šče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljub ljana, 15 dni 
po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 Ob-3019/21
Na podlagi sklepa 4. seje Sveta zavoda Šolskega 

centra Ravne na Koroškem, ki je bila 24. 9. 2021, Svet 
zavoda Šolski center Ravne na Koroškem, Na gradu 
4, 2390 Ravne na Koroškem, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ice
Srednje šole Ravne z možnostjo imenovanja  

za direktorja/-ico Šolskega centra Ravne  
na Koroškem

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, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 
in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Za ravnatelja/-ico javne šole je lahko imenovan, 
kdor 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 ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja/-ico ali za 
svetovalnega delavca/-ko na šoli, na kateri bo opravljal 
funkcijo ravnatelja/-ice, ima najmanj pet let delovnih iz-
kušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik/-ca 
ali svetovalec/-ka oziroma najmanj pet let naziv mentor/-
-ica in opravljen ravnateljski izpit.

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja 
polni delovni čas.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 
5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba 
o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.

Dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev so 
sledeča:

– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– 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 Mini-
strstvo za pravosodje, katero ne sme biti starejše od 
30 dni,

– kratek življenjepis (zaželen),
– program vodenja zavoda.
Pisne prijave s temi dokazili pošljite v 10 dneh po 

objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov: Svet zavoda 
ŠC Ravne na Koroškem, OE Srednja šola Ravne, Na 
gradu 4A, 2390 Ravne na Koroškem, z oznako »Prijava 
na razpis za ravnatelja/-ico Srednje šole Ravne«.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Šolski center Ravne na Koroškem

Št. 702-4/2021 Ob-3033/21

Na podlagi prvega odstavka 55. člena Zakona o dr-
žavnem odvetništvu (Uradni list RS, št. 23/17) Ministr-
stvo za pravosodje po uradni dolžnosti razpisuje prosto 
mesto

generalnega državnega odvetnika
Pisne prijave s šestletnim strateškim programom 

dela državnega odvetništva, z življenjepisom, ki naj vse-
buje tudi opis kandidatove strokovne dejavnosti, in doka-
zili o izpolnjevanju pogojev iz 54. člena Zakona o držav-
nem odvetništvu (Uradni list RS, št. 23/17) sprejema Mi-
nistrstvo za pravosodje, Ljub ljana, Župančičeva ulica 3, 
15 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ministrstvo za pravosodje
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Št. 35430-5/2020-2 Ob-3000/21

Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 83SUB-PN20 

Nepovratne finančne spodbude za pnevmatike 
višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih  

in avtobusih
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja, 

da je Javni poziv 83SUB-PN20 Nepovratne finanč-
ne spodbude za pnevmatike višjega energijskega ra-
zreda pri tovornih vozilih in avtobusih (Uradni list RS, 
št. 134/20), zaključen.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-3018/21
Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljub ljana, 

objavlja

javni poziv
za oddajo vlog za dodelitev ali podaljšanje 

koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo
1. Pravna podlaga:
– 16. člen Zakona o državni upravi (Uradni list RS, 

št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. 
US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – 
ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16)

– šesti odstavek 3. člena, 63. in 65. člen Zakona 
o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno preči-
ščeno besedilo, 108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B: 
v nadaljnjem besedilu: ZIS)

– Navodilo o postopku dodeljevanja in podalj-
šanja koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo, 
št. 461-45/2013/63, z dne 29. 9. 2020.

2. Predmet in namen javnega poziva: predmet jav-
nega poziva je zbiranje vlog za dodelitev in podaljšanje 
koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo z name-
nom celovitega obravnavanja vseh prispelih vlog v do-
ločenem obdobju.

3. Prijavitelji: na poziv se lahko prijavijo zainteresi-
rane pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev 
ali podaljšanje koncesije za prirejanje posebnih iger na 
srečo na podlagi določb ZIS.

4. Rok za oddajo vlog
Pisne vloge, katerih vsebino opredeljuje 67. člen 

ZIS, morajo prijavitelji dostaviti v roku 30 dni po objavi 
javnega poziva na naslov Ministrstva za finance, Župan-
čičeva 3, 1000 Ljub ljana.

Pri obravnavi vlog se upošteva roke v skladu z ZIS.
5. Dodatno pojasnilo glede obravnave vlog: vse vlo-

ge, ki prispejo v obdobju po poteku roka na podlagi tega 
poziva in do prvega naslednjega objavljenega poziva, se 
obravnavajo skupaj z vlogami, prispelimi v skladu s pr-
vim naslednjim objavljenim javnim pozivom.

6. Dodatne informacije: pojasnila in dodatne in-
formacije o javnem pozivu so zainteresiranim pravnim 
osebam dosegljiva na podlagi pisnega zaprosila, posre-
dovanega na elektronski naslov: janja.cingerle@mf.rs.si 
ali na tel. 01/369-66-92.

Ministrstvo za finance

 Ob-3031/21
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, 

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja

Druge objave

REACT EU – Javni poziv
za Vavčer za pripravo digitalne strategije

1. Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regio-
nalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeže-
lja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 320), Uredba Komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis (UL L 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), 
Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z no-
tranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), Zakon o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 
195/20 – odl. US), Proračun Republike Slovenije za leto 
2021 (DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20), Pro-
račun Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, 
št. 174/20), Zakon o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 
15/21 – ZDUOP in 74/21), Pravilnik o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list 
RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – 
ZSInv), Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, ki ga je 
sprejelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
dne 22. 4. 2015 z vsemi spremembami, Uredba o po-
rabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki 
Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj na-
ložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 
36/16, 58/16 in 69/16 – popr., 15/17, 69/17, 67/18 in 
51/21), Shema de minimis z nazivom »Program izvaja-
nja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. prigla-
sitve M001-2399245-2015/II), Akt o ustanovitvi Javnega 
sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list 
RS, št. 4/19), Poslovni in finančni načrt Javnega sklada 
Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2021, ki ga 
je Vlada RS sprejela dne 22. 12. 2020, sklep Vlade RS 
št. 47602-30/2020/3 in spremembe št. 47602- 30/2020/6 
z dne 30. 3. 2021.

2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dode-
ljuje sredstva

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: Mi-
nistrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri 
Javnem pozivu za Vavčer za pripravo digitalne strate-
gije (v nadaljevanju: javni poziv) v vlogi posredniškega 
organa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo jav-
nega poziva.

Izvajalec javnega poziva: Javni sklad Republike 
Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 
Maribor (v nadaljnjem besedilu: Slovenski podjetniški 
sklad).
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3. Namen, cilj in predmet javnega poziva
3.1. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi 

ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k pripravi 
digitalne strategije z namenom digitalne transformacije 
podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, 
dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upra-
vičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar zajema 
naslednje aktivnosti:

– oceno stanja na področju digitalizacije,
– pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti pod-

jetja in
– pripravo strategije podjetja za digitalno transfor-

macijo, ki bo zajemala ključna področja:
– Izkušnja kupca (Customer eXperience),
– Podatkovna strategija,
– Procesi in digitalne rešitve za podporo poslo-

vanja,
– Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve,
– Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih 

delovnih mest,
– Strategija razvoja digitalne kulture,
– Kibernetska varnost,
– Industrija 4.0. (to področje je obvezno področje 

samo za pro izvodna podjetja, ne pa tudi za storitvena).
4. Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko 

prijavijo mala in srednje velika podjetja s sedežem v Re-
publiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvar-
jajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot 
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki 
ali zadruge (v nadaljevanju: MSP). Za opredelitev MSP 
in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo do-
ločila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

5. Pogoji za kandidiranje
5.1 Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje določene 

v točki 4 javnega poziva (glede velikosti in pravne obli-
ke oziroma vrste MSP).

2. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge naj-
manj 5 zaposlenih, po podatkih Zavoda za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije. Za potrebe tega razpisa se 
upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti 
pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje) 
in družbenik ali delničar gospodarske družbe ter usta-
novitelj zadruge – poslovodja, ki nima druge podlage 
za zavarovanje (zavarovani družbeniki – poslovodje na 
podlagi 16. člena ZPIZ-2). V število zaposlenih se ne 
upošteva zaposlenih iz programa javnih del.

3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih 
obveznosti do ministrstva, Slovenskega podjetniškega 
sklada in ostalih izvajalskih institucij ministrstva (Javna 
agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetni-
štva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v 
nadaljevanju SPIRIT Slovenija), 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.

4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finanč-
nih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih 
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prija-
vitelj, ki je gospodarski sub jekt, ne izpolnjuje obveznosti 
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih od-
tegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 
zadnjega leta do dne oddaje vloge.

5. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim 
podjetniškim skladom oziroma ostalimi izvajalskimi insti-

tucijami ministrstva (SPIRIT Slovenija, Slovenski regio-
nalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogod-
bah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri 
porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogod-
benih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma 
izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe 
o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni pre-
teklo 5 let.

6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega 
prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne 
upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na 
dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skla-
du z določbami Zakona o finančnem poslovanju, po-
stopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 
10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 
54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 
85/20 – odl. US).

7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobi-
vanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v teža-
vah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah 
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.

8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslova-
nja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo 
in 158/20).

9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 
1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in 
tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nana-
šati na sledeče izključene sektorje:

– ribištvo in akvakulturo, kakor jih zajema Uredba 
(EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribi-
ške pro izvode in pro izvode iz ribogojstva in o spremembi 
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000;

– primarno pro izvodnjo kmetijskih pro izvodov;
– predelavo in trženje kmetijskih pro izvodov, v pri-

merih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi 

cene oziroma količine takih pro izvodov, ki so kupljeni 
od primarnih pro izvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno 
podjetje;

– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne pro izvajalce.

10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z Za-
konom o preprečevanju pranja denarja in financiranja 
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 
– popr.) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in 
financiranja terorizma.

11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno 
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske 
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za ne-
zakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.

12. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktiv-
nosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem po-
zivu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov, 
vključno z de minimis pomočjo (sredstev evropskega, 
državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega 
sofinanciranja).

5.2 Posebni pogoji za prijavitelje
Do sredstev so upravičeni MSP, ki bodo imeli na 

dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež na območju 
Republike Slovenije. Sedež mora biti vpisani v Poslovni 
register Slovenije.
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5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predme-

tom javnega poziva.
2. Prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta (tj. 

do oddaje zahtevka) najmanj 5 zaposlenih.
3. V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izva-

jalca in strokovnjaka izbranega iz kataloga strokovnja-
kov za področje priprave strategije podjetja za digitalno 
transformacijo, ki bo za prijavitelja izdelal digitalno stra-
tegijo. Katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko 
stičišče Slovenije (v nadaljevanju DIH Slovenije) in bo 
objavljen na spletni strani DIH Slovenije http://dihslove-
nia.si/katalogi/.

4. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec 
ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.

5. Prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge pri-
dobiti predhodno pozitivno mnenje DIH Slovenije, ki je 
obvezna priloga k vlogi (Obrazec št. 1). Obrazec št. 1 ne 
sme biti izdan pred objavo javnega poziva (1. 10. 2021).

5. Izbran zunanji izvajalec za posameznega stro-
kovnjaka še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog 
prijaviteljev (ki so upravičenci po tem javnem pozivu) 
v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.

6. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj 
po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelji ne morejo biti 
zunanji izvajalci drugim prijaviteljem.

7. Digitalna strategija ne sme biti izdelana pred od-
dajo vloge na ta javni poziv.

8. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upra-
vičenimi stroški iz točke 10 javnega poziva in točke 
II.7.1. pozivne dokumentacije.

9. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupra-
vičen, če je:

– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih za-
kona, ki ureja gospodarske družbe ali

– zunanji izvajalec zakoniti zastopnik upravičenca, 
ali njegov družinski član:

– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali 
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,

– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več 
kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri usta-
noviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega 
izvajalca.

6. Postopek izbora
Postopek javnega poziva vodi pooblaščena oseba 

za izvedbo postopka javnega poziva (v nadaljevanju: 
pooblaščena oseba), ki jo s sklepom imenuje direktorica 
Slovenskega podjetniškega sklada.

Za sofinanciranje se odobrijo pravilno označene 
in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za 
prijavo.

Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. je oddana preko ePortala Slovenskega podjetni-

škega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si),
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove ob-

vezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega po-

ziva, pozivno dokumentacijo in navodili, ki so navedeni 
na posameznih obrazcih.

Popolne vloge bodo odobrene in sofinancirane 
v okviru razpoložljivih razpisanih sredstev. Kot odločitev 
o dodelitvi sredstev se prijaviteljem posreduje pogodba 
o sofinanciranju.

Dopolnitev vlog po javnem pozivu ni možna. 
V primeru nepopolne vloge, se prijavitelja obvesti preko 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. V kolikor je 
javni poziv še vedno odprt oziroma so sredstva še vedno 
na voljo ima prijavitelj v primeru, da ustreza pogojem, 
možnost ponovne oddaje vloge.

7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-

meta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 znaša 
2.800.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi 
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v pro-
računu Republike Slovenije, na proračunski postavki 
ministrstva.

Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer 
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni 
razvoj.

Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da 
lahko:

– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo ka-
darkoli prekliče,

– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti) 
prejemanje vlog na javni poziv,

– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo ka-
darkoli spremeni,

in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podje-
tniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega 
poziva tudi v Uradnem listu RS.

Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da ne 
veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene pogodbe 
o sofinanciranju.

Slovenski podjetniški sklad bo vloge, prejete do 
datuma preklica javnega poziva oziroma pozivne doku-
mentacije ali začasne ustavitve, torej tistih, ki jih je sicer 
že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, obravnaval 
v skladu z razpoložljivimi sredstvi. V primeru porabe 
sredstev lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko 
Slovenski podjetniški sklad ponovno objavi javni poziv 
in/ali pozivno dokumentacijo oziroma ponovno sprosti 
prejemanje vlog.

V primeru spremembe javnega poziva oziroma 
pozivne dokumentacije bo Slovenski podjetniški sklad 
vloge, prejete do datuma spremembe, obravnaval pod 
pogoji, ki so veljali v času oddaje vloge.

8. Skladnost s pravili pomoči de minimis in inten-
zivnost pomoči

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravi-
čene stroške v višini največ 60 %, preostanek zagota-
vljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo 
oziroma nacionalni prispevek.

Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine po-

moči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena eno-
tnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme 
presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh prora-
čunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Zgor-
nje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih 
sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena 
v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upo-
števa se skupni znesek pomoči v ta namen.

9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva

Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev 
oziroma do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti 
stroškov in izdatkov se prične od 1. 1. 2021 in traja do 
30. 9. 2023.

Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki 
bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.

Izplačilo sredstev upravičencem bo v letih 2022 
in 2023. Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo 
sredstev v letu 2022 je 31. 10. 2022 in v letu 2023 je 
30. 9. 2023.

Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in 
zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan preko 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada najkasneje 
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v roku 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofi-
nanciranju. Slovenski podjetniški sklad lahko po preteku 
6 mesecev od oddaje zahtevka, v primeru njegove ne-
popolnosti, odstopi od pogodbe.

V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev 
v posameznem letu presegel razpoložljiva letna prora-
čunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali 
v začetku naslednjega proračunskega leta.

Roki in obdobja poročanja ter izdaje zahtevkov za 
izplačilo so podrobno opredeljeni v obrazcu »Vzorec 
pogodbe«, ki je del pozivne dokumentacije.

10. Upravičeni stroški in višina subvencije
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni 

stroški:
– Stroški priprave digitalne strategije (stroški zu-

nanjega izvajalca), pri čemer mora ta zajemati oceno 
stanja na področju digitalizacije, pripravo načrta razvo-
ja digitalnih zmožnosti podjetja in pripravo strategije 
podjetja za digitalno transformacijo (z vsemi ključnimi 
področji).

Stroški priprave digitalne strategije so upravičeni, 
v kolikor upravičenec pridobi pozitivno mnenje DIH Slo-
venije, s čimer le-ta potrjuje, da je digitalna strategija 
pripravljena skladno z zahtevami tega javnega poziva 
in pozivne dokumentacije. Pozitivno mnenje DIH Slo-
venije je obvezna priloga k zahtevku za sofinanciranje 
(Obrazec št. 2 – Mnenje DIH Slovenije k pripravljeni 
digitalni strategiji).

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, ma-
ksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.

Strošek DDV ni upravičen strošek.
Prijavitelj lahko za javni poziv pridobi sredstva samo 

enkrat v obdobju od leta 2021 do leta 2023, pod po-
gojem, da od leta 2019 še ni pridobil sofinanciranega 
vavčerja za pripravo digitalne strategije.

11. Roki in način prijave na javni poziv
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku 

in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne do-
kumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave 
vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso 
upravičen strošek.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer 
je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev 
zahtevkov 30. 9. 2023.

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informa-
cija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena 
na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Za prijavo na javni poziv mora vlagatelj oddati vlogo 
na ePortal Slovenskega podjetniškega sklada v digitalni 
obliki.

Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo 
prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda 
na e-portal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Prijavitelj lahko v primeru potrebe po strokovni po-
moči ob registraciji svojega podjetja na ePortalu Slo-
venskega podjetniškega sklada ali kasneje, doda sve-
tovalca za pripravo in oddajo vloge. Prijavitelj lahko 
določi svetovalca, ki mora biti predhodno registriran na 
ePortalu Sklada.

Za brezplačne informacije in brezplačno pomoč pri 
pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže 
Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokaci-
je in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na 
voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-toc-
ke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-sveto-
vanje/

Glede na datum in čas oddaje vloge bo sistem 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada dodelil 
ustrezno zaporedno številko vloge.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o od-
ločitvi o dodelitvi sredstev

Prijavitelji bodo o odločitvi o dodelitvi sredstev pra-
viloma obveščeni v roku 15 delovnih dni od prejema 
posamezne vloge na Slovenski podjetniški sklad. V pri-
meru, da je oddanih vlog več kot 250, se rok obravnave 
sorazmerno podaljša.

Izbrani prijavitelji bodo pozvani k podpisu pogodbe. 
Prijavitelj mora (preko ePortala) Slovenskemu podjetni-
škemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu 
pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopni-
ka prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti.

Vročanje ter podpisovanje pogodb bo potekalo v di-
gitalni obliki, in sicer na podlagi kvalificiranega digital-
nega potrdila za poslovne sub jekte. S kvalificiranim di-
gitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju prijavitelj 
izkazuje svojo identiteto, jamči za vsebino elektronsko 
posredovanih informacij in se elektronsko podpisuje. 
V kolikor se prijavitelj v 8 dneh ne odzove na podpis 
pogodbe, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe 
o sofinanciranju.

Prijavitelji, ki menijo, da jim sredstva neupravičeno 
niso bila dodeljena, lahko v 30 dneh od prejema obve-
stila o neizboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe 
na Upravno sodišče Republike Slovenije. Vložena tožba 
ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.

Rezultati predmetnega javnega poziva so informa-
cije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani 
Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetni-
skisklad.si/.

13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi po-
trebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo 
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so nave-
deni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javne-
ga poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega 
podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.

14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vra-
čilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev 
je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva vr-
niti v roku 30 dni po prejemu pisne zahteve Slovenskega 
podjetniškega sklada, in sicer skupaj z obrestmi v višini 
zakonitih zamudnih obresti, ki so obračunane od dneva 
nakazila do dneva vračila.

15. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku po-
trjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, 
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor 
se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja 
projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve 
obveznosti, ali pa upravičenec Slovenskega podjetni-
škega sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki 
so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da 
je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma 
dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu 
s tem javnim pozivom dolžan razkriti, ker bi lahko vpli-
vali na odločitev Slovenskega podjetniškega sklada 
o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil 
sredstva po tem javnem pozivu na nepošten način, na 
podlagi ponarejene listine, kaznivega dejanja ali upra-
vičenec ne zagotavlja gospodarne rabe javnih sred-
stev, lahko Slovenski podjetniški sklad od upravičenca 
zahteva vrnitev neupravičeno prejetih sredstev skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema 
sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v državni 
proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje 
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija in bo sum 
goljufije prijavljen pristojnim organom.

16. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in po-

jasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive 
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na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elek-
tronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, 
zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih 
ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih 
skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno 
objavljeni.

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vlo-
ge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih 
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti 
vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na sple-
tni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/toc-
ke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

 Ob-3032/21
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, 

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja

REACT EU – Javni poziv
za Vavčer za kibernetsko varnost

1. Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regio-
nalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeže-
lja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 320), Uredba Komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis (UL L 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), 
Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z no-
tranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), Zakon o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 
195/20 – odl. US), Proračun Republike Slovenije za leto 
2021 (DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20), Pro-
račun Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, 
št. 174/20), Zakon o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 
15/21 – ZDUOP in 74/21), Pravilnik o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list 
RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – 
ZSInv), Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, ki ga je 
sprejelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
dne 22. 4. 2015 z vsemi spremembami, Uredba o po-
rabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki 
Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj na-
ložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 
36/16, 58/16 in 69/16 – popr., 15/17, 69/17, 67/18 in 
51/21), Shema de minimis z nazivom »Program izvaja-
nja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. prigla-
sitve M001-2399245-2015/II), Akt o ustanovitvi Javnega 
sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list 
RS, št. 4/19), Poslovni in finančni načrt Javnega sklada 
Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2021, ki ga 
je Vlada RS sprejela dne 22. 12. 2020, sklep Vlade RS 
št. 47602-30/2020/3 in spremembe št. 47602- 30/2020/6 
z dne 30. 3. 2021.

2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dode-
ljuje sredstva

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: Mi-
nistrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri 
Javnem pozivu za Vavčer za kibernetsko varnost (v na-
daljevanju: javni poziv) v vlogi posredniškega organa in 
zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega poziva.

Izvajalec javnega poziva: Javni sklad Republike 
Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 
Maribor (v nadaljnjem besedilu: Slovenski podjetniški 
sklad).

3. Namen, cilj in predmet javnega poziva
3.1. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne 

skupine iz točke 4 tega javnega poziva k zagotavljanju 
povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala 
njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma pri-
hodki od prodaje.

3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upra-
vičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali 
vdorni (penetracijski) test.

4. Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko pri-
javijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem 
v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, 
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana 
kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posame-
zniki ali zadruge (v nadaljevanju: MSP). Za opredelitev 
MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo 
določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

5. Pogoji za kandidiranje
5.1 Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje določene 

v točki 4 javnega poziva (glede velikosti in pravne obli-
ke oziroma vrste MSP).

2. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 
1 zaposlenega, po podatkih Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. Za potrebe tega javnega poziva 
se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti 
pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje) 
in družbenik ali delničar gospodarske družbe ter usta-
novitelj zadruge – poslovodja, ki nima druge podlage 
za zavarovanje (zavarovani družbeniki – poslovodje na 
podlagi 16. člena ZPIZ-2). V število zaposlenih se ne 
upošteva zaposlenih iz programa javnih del.

3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih 
obveznosti do ministrstva, Slovenskega podjetniškega 
sklada in ostalih izvajalskih institucij ministrstva (Javna 
agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetni-
štva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v 
nadaljevanju: SPIRIT Slovenija), 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.

4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finanč-
nih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih 
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prija-
vitelj, ki je gospodarski sub jekt, ne izpolnjuje obveznosti 
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih od-
tegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 
zadnjega leta do dne oddaje vloge.

5. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim 
podjetniškim skladom oziroma ostalimi izvajalskimi insti-
tucijami ministrstva (SPIRIT Slovenija, Slovenski regio-
nalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogod-
bah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri 
porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogod-
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benih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma 
izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe 
o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni pre-
teklo 5 let.

6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega pre-
nehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja 
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje 
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določba-
mi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 
27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US, 
69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US).

7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobi-
vanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v teža-
vah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah 
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.

8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslova-
nja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo 
in 158/20).

9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 
1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in 
tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nana-
šati na sledeče izključene sektorje:

– ribištvo in akvakultura, kakor jih zajema Uredba 
(EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribi-
ške pro izvode in pro izvode iz ribogojstva in o spremembi 
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000;

– primarno pro izvodnjo kmetijskih pro izvodov;
– predelavo in trženje kmetijskih pro izvodov, v pri-

merih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi 

cene oziroma količine takih pro izvodov, ki so kupljeni 
od primarnih pro izvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno 
podjetje;

– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne pro izvajalce.

10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z Za-
konom o preprečevanju pranja denarja in financiranja 
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 
– popr.) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in 
financiranja terorizma.

11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno 
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske 
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za ne-
zakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.

12. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktiv-
nosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem po-
zivu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov, 
vključno z de minimis pomočjo (sredstev evropskega, 
državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega 
sofinanciranja).

5.2 Posebni pogoji za prijavitelje
Do sredstev so upravičeni MSP, ki bodo imeli na 

dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež na območju 
Republike Slovenije. Sedež mora biti vpisani v Poslovni 
register Slovenije.

5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predme-

tom javnega poziva.
2. Prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta 

(tj. do oddaje zahtevka) najmanj 1 zaposlenega.

3. V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izva-
jalca in strokovnjaka izbranega iz kataloga strokovnja-
kov za posamezno področje kibernetske varnosti, ki bo 
za prijavitelja izvedel sistemski varnostni pregled in/ali 
vdorni (penetracijski) test. Katalog strokovnjakov vodi 
Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (v nadaljevanju 
DIH Slovenije) in je objavljen na spletni strani DIH Slo-
venije http://dihslovenia.si/katalogi/.

4. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec 
ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.

5. Prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge pri-
dobiti predhodno pozitivno mnenje DIH Slovenije, ki je 
obvezna priloga k vlogi (Obrazec št. 1). Obrazec št. 1 ne 
sme biti izdan pred objavo javnega poziva (1. 10. 2021).

6. Izbran zunanji izvajalec za posameznega stro-
kovnjaka še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog 
prijaviteljev (ki so upravičenci po tem javnem pozivu) 
v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.

7. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj 
po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelji ne morejo biti 
zunanji izvajalci drugim prijaviteljem.

8. Sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (pene-
tracijski) test ne smeta biti izvedena pred oddajo vloge 
na ta javni poziv.

9. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upra-
vičenimi stroški iz točke 10 javnega poziva in točke 
II.6.1. pozivne dokumentacije.

10. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupra-
vičen, če je:

– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih za-
kona, ki ureja gospodarske družbe ali

– zunanji izvajalec zakoniti zastopnik upravičenca, 
ali njegov družinski član:

– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali 
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,

– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več 
kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri usta-
noviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega 
izvajalca.

6. Postopek izbora
Postopek javnega poziva vodi pooblaščena oseba 

za izvedbo postopka javnega poziva (v nadaljevanju: 
pooblaščena oseba), ki jo s sklepom imenuje direktorica 
Slovenskega podjetniškega sklada.

Za sofinanciranje se odobrijo pravilno označene 
in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za 
prijavo.

Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. je oddana preko ePortala Slovenskega podjetni-

škega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si),
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove ob-

vezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega po-

ziva, pozivno dokumentacijo in navodili, ki so navedeni 
na posameznih obrazcih.

Popolne vloge bodo odobrene in sofinancirane 
v okviru razpoložljivih razpisanih sredstev. Kot odločitev 
o dodelitvi sredstev se prijaviteljem posreduje pogodba 
o sofinanciranju.

Dopolnitev vlog po javnem pozivu ni možna. 
V primeru nepopolne vloge, se prijavitelja obvesti preko 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. V kolikor je 
javni poziv še vedno odprt oziroma so sredstva še vedno 
na voljo ima prijavitelj v primeru, da ustreza pogojem, 
možnost ponovne oddaje vloge.

7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-

meta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023, zna-
ša 650.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi 
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zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v pro-
računu Republike Slovenije, na proračunski postavki 
ministrstva.

Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer 
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni 
razvoj.

Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da 
lahko:

– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo ka-
darkoli prekliče,

– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti) 
prejemanje vlog na javni poziv,

– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo ka-
darkoli spremeni,

in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podje-
tniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega 
poziva tudi v Uradnem listu RS.

Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da ne 
veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene pogodbe 
o sofinanciranju.

Slovenski podjetniški sklad bo vloge, prejete do 
datuma preklica javnega poziva oziroma pozivne doku-
mentacije ali začasne ustavitve, torej tistih, ki jih je sicer 
že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, obravnaval 
v skladu z razpoložljivimi sredstvi. V primeru porabe 
sredstev lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko 
Slovenski podjetniški sklad ponovno objavi javni poziv 
in/ali pozivno dokumentacijo oziroma ponovno sprosti 
prejemanje vlog.

V primeru spremembe javnega poziva oziroma 
pozivne dokumentacije bo Slovenski podjetniški sklad 
vloge, prejete do datuma spremembe, obravnaval pod 
pogoji, ki so veljali v času oddaje vloge.

8. Skladnost s pravili pomoči de minimis in inten-
zivnost pomoči

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravi-
čene stroške v višini največ 60 %, preostanek zagota-
vljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo 
oziroma nacionalni prispevek.

Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine po-

moči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena eno-
tnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme 
presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh prora-
čunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Zgor-
nje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih 
sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena 
v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upo-
števa se skupni znesek pomoči v ta namen.

9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva

Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev 
oziroma do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti 
stroškov in izdatkov se prične s 1. 1. 2021 in traja do 
30. 9. 2023.

Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki 
bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.

Izplačilo sredstev upravičencem bo v letih 2022 
in 2023. Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo 
sredstev v letu 2022 je 31. 10. 2022 in v letu 2023 je 
30. 9. 2023.

Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in 
zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan preko 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada najkasneje 
v roku 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofi-
nanciranju. Slovenski podjetniški sklad lahko po preteku 
6 mesecev od oddaje zahtevka, v primeru njegove ne-
popolnosti, odstopi od pogodbe.

V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev 
v posameznem letu presegel razpoložljiva letna prora-
čunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali 
v začetku naslednjega proračunskega leta.

Roki in obdobja poročanja ter izdaje zahtevkov za 
izplačilo so podrobno opredeljeni v obrazcu »Vzorec 
pogodbe«, ki je del pozivne dokumentacije.

10. Upravičeni stroški in višina subvencije
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni 

stroški (stroški zunanjih izvajalcev) za naslednje aktivno-
sti skladno z minimalnimi zahtevami, ki so objavljene na 
spletni strani DIH Slovenije: www.dihslovenia.si/smer-
nice/:

– Stroški izvedbe sistemskega varnostnega pregle-
da, vključno z izdelavo varnostnega poročila in tehnične-
ga poročila s priporočili za odpravljanje napak.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, ma-
ksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR.

– Stroški izdelave vdornega (penetracijskega) te-
sta, vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri in 
tehničnega poročila o odpravljenih napakah.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, ma-
ksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.

Strošek DDV ni upravičen strošek.
Prijavitelj lahko pridobi sredstva za posamezno ak-

tivnost samo enkrat v obdobju 2021–2023 (pod pogo-
jem, da od leta 2019 za isto aktivnost še ni prejel sofi-
nanciranega vavčerja za kibernetsko varnost), pri čemer 
lahko odda vlogo za vsako aktivnost posebej ali skupaj. 
Skupna višina subvencije (za obe aktivnosti skupaj) je 
največ do 9.999,99 EUR.

11. Roki in način prijave na javni poziv
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku 

in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne do-
kumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave 
vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso 
upravičen strošek.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer 
je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev 
zahtevkov 30. 9. 2023.

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informa-
cija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena 
na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Za prijavo na javni poziv mora vlagatelj oddati vlogo 
na e-portal Slovenskega podjetniškega sklada v digitalni 
obliki.

Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo 
prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda 
na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Prijavitelj lahko v primeru potrebe po strokovni po-
moči ob registraciji svojega podjetja na ePortalu Slo-
venskega podjetniškega sklada ali kasneje, doda sve-
tovalca za pripravo in oddajo vloge. Prijavitelj lahko 
določi svetovalca, ki mora biti predhodno registriran na 
ePortalu Sklada.

Za brezplačne informacije in brezplačno pomoč pri 
pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže 
Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokaci-
je in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na 
voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-toc-
ke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-sveto-
vanje/.

Glede na datum in čas oddaje vloge bo sistem 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada dodelil 
ustrezno zaporedno številko vloge.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o od-
ločitvi o dodelitvi sredstev

Prijavitelji bodo o odločitvi o dodelitvi sredstev pra-
viloma obveščeni v roku 15 delovnih dni od prejema 



Stran 2084 / Št. 159 / 1. 10. 2021 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

posamezne vloge na Slovenski podjetniški sklad. V pri-
meru, da je oddanih vlog več kot 250, se rok obravnave 
sorazmerno podaljša. Izbrani prijavitelji bodo pozvani 
k podpisu pogodbe.

Prijavitelj mora (preko ePortala) Slovenskemu pod-
jetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k pod-
pisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega za-
stopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanciranju 
vrniti. Vročanje ter podpisovanje pogodb bo potekalo 
v digitalni obliki, in sicer na podlagi kvalificiranega digi-
talnega potrdila za poslovne sub jekte. S kvalificiranim 
digitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju prijavitelj 
izkazuje svojo identiteto, jamči za vsebino elektronsko 
posredovanih informacij in se elektronsko podpisuje.

V kolikor se prijavitelj v 8 dneh ne odzove na podpis 
pogodbe, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe 
o sofinanciranju.

Prijavitelji, ki menijo, da jim sredstva neupravičeno 
niso bila dodeljena, lahko v 30 dneh od prejema obve-
stila o neizboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe 
na Upravno sodišče Republike Slovenije. Vložena tožba 
ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.

Rezultati predmetnega javnega poziva so informa-
cije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani 
Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetni-
skisklad.si/.

13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi po-
trebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo 
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so nave-
deni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javne-
ga poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega 
podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.

14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vra-
čilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev 
je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva vr-
niti v roku 30 dni po prejemu pisne zahteve Slovenskega 
podjetniškega sklada, in sicer skupaj z obrestmi v višini 
zakonitih zamudnih obresti, ki so obračunane od dneva 
nakazila do dneva vračila.

15. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku po-
trjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, 
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se 
ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja pro-
jekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve ob-
veznosti, ali pa upravičenec Slovenskega podjetniškega 
sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili 
znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredo-
val neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente 
ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim 
pozivom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev 
Slovenskega podjetniškega sklada o dodelitvi sredstev 
ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem 
pozivu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine, 
kaznivega dejanja ali upravičenec ne zagotavlja gospo-
darne rabe javnih sredstev, lahko Slovenski podjetniški 
sklad od upravičenca zahteva vrnitev neupravičeno pre-
jetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi 
od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila 
sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je 
takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot go-
ljufija in bo sum goljufije prijavljen pristojnim organom.

16. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in po-

jasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive 
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elek-
tronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, 
zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih 
ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih 

skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno 
objavljeni.

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vlo-
ge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih 
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti 
vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na sple-
tni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/toc-
ke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Št. 610-107/2021-1 Ob-2997/21
Na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 
68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) ter v skladu s 5. členom 
Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpi-
sa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov 
(Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16) in Pravilnikom o stro-
kovnih komisijah (Uradni list RS, št. 77/18 in 173/20), 
Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana objavlja 
na spletni strani Mestne občine Ljub ljana (https://www.
Ljub ljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave/) Javni 
poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na razpi-
sih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram 
KULTURA.

Mestna občina Ljub ljana

 Ob-2966/21
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Uli-

ca XIV. divizije 4, 3000 Celje, kot lastnik nepremičnin, 
na podlagi sklepa o prodaji z dne 16. 9. 2021 objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., 
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje.

II. Predmet prodaje:
1. parc. št. 536/48, k.o. 1695 – Karlovško predme-

stje (ID 3719956) in parc. št. 536/16, k.o. 1695 – Karlov-
ško predmestje (ID 1535437), stavbno zemljišče skupne 
površine 295 m2; skupna izhodiščna vrednost prodaje 
znaša 29.500,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi 
št. 3515-1351/2021-2-KF, ki ga je dne 8. 4. 2021 izdala 
Mestna občina Ljub ljana:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških 
parcel: Občinski prostorski akti: Odlok o občinskem pro-
storskem načrtu Mestne občine Ljub ljana – strateški del 
(Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 
92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 
12/18 – DPN in 42/18); Odlok o občinskem prostor-
skem načrtu Mestne občine Ljub ljana – izvedbeni del 
(uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 
43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 
72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 
50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična 
razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 
78/19 – DPN);

b. Podatki o namenski rabi prostora: zemljišči 
parc. št. 536/48 in 536/16, k.o. Karlovško predmestje, se 
po osnovni namenski rabi nahajata na območju stavbnih 
zemljišč. Po javno dostopnih podatkih iz portala URBIN-
FO, se po podrobni namenski rabi zemljišči nahajata 
v ureditveni enoti z oznako RN-497, z namensko rabo 
ZDd (druge zelene površine) – gradnja na zemljišču po 
odloku ni dopustna;
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c. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitva-
mi oziroma pripravo novih prostorskih aktov: program 
priprave prostorskega akta: Sklep o pripravi sprememb 
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne 
občine Ljub ljana – izvedbeni del (Sklep župana MOL, 
št: 3504-167/2018-142).

2. parc. št. 344/8, k.o. 397 – Hajdina (ID 6846144), 
stavbno zemljišče, površine 443 m2; izhodiščna vrednost 
prodaje znaša 14.375,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi 
št. 3501-863/2021 – 2 (5009), ki ga je dne 8. 4. 2021 
izdala Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Po-
dravju:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemlji-
ških parcel: Občinski prostorski akti: Občinski prostorski 
načrt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/19); 
Občinski podrobni prostorski načrt: Odlok o medobčin-
skem podrobnem prostorskem načrtu za enoti urejanja 
prostora P10-P5 Zgornja Hajdina – ob avtocestnem pri-
ključku in P16-P9 Njiverce – ob avtocestnem priključku 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/17);

b. Podatki o namenski rabi prostora: parc. 
št. 344/8, k.o. 397 – Hajdina, se po osnovni namenski 
rabi nahaja na območju stavbnih zemljišč. Po podrob-
nejši namenski rabi se parcela nahaja v enoti urejanja 
prostora z oznako »Zgornja Hajdina; ZH14 – Zg. Hajdina 
– obrtno poslovila cona ob AC priključku južno«, ki je na 
območju gospodarske cone (IG), namenjene obrtnim, 
skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in pro-
izvodnim dejavnostim ter tudi spremljajočim storitvenim 
in servisnim dejavnostim;

c. Podatki o območjih varovanj in omejitev: Parce-
la se nahaja v ekološko pomembnem območju z oznako 
EPO – Dravsko polje 42500, ki je zavarovano z Ured-
bo o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, 
št. 48/04, 33/13, 99/13); Parcela se nahaja v območju 
varstva kulturne dediščine z oznako EŠD:29932 Njiver-
ce – Arheološko območje Pri mejniku, ki še ni zavaro-
vana z odlokom (novi predlog za vpis v zbirni register 
dediščine); Vodovarstveno območje 2, zajetje Skorba, 
ki je zavarovano z Uredbo o vodovarstvenem območju 
za vodno telo vodonosnikov Dravsko-Ptujskega polja 
(Uradni list RS, št. 59/07, 32/11, 24/13, 79/15);

d. Prostorski ukrepi: Zakonita predkupna pravica 
občine: Odlok o predkupni pravici Občine Hajdina (Ura-
dni list RS, št. 92/03, 100/03 – popravek, 44/04, 11/08).

ii. Zemljišče je brez neposrednega dostopa do jav-
ne ceste in je brez urejene služnosti dostopa do javne 
ceste preko katere izmed sosednjih parcel. Morebitna 
pravica do uporabe zemljišča, kot se trenutno izvaja 
v naravi, z lastnikom zemljišča ni pravno urejena.

3. parc. št. 410/6, k.o. 1812 – Dedni dol (ID 
1688514), parc. št. 410/3, k.o. 1812 – Dedni dol 
(ID 3368712), stavbno zemljišče skupne površine 
268 m2; skupna izhodiščna vrednost prodaje znaša 
4.457,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi 
št. 3501-0267/2021-2-433, ki ga je dne 26. 3. 2021 iz-
dala Občina Ivančna Gorica:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških 
parcel: Občinski prostorski akti: Odlok o občinskem pro-
storskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, 
št. 36/17 – UPB1); Državni lokacijski načrt (DLN): Loka-
cijski načrt za odsek avtoceste Višnja Gora–Bič (Uradni 
list RS, št. 35/96, 29/00);

b. Podatki o namenski rabi prostora: parc. 
št. 410/6 in del parc. št. 410/3 (cca 14 m2), k.o. 1812 
– Dedni dol, sta po osnovni namenski rabi opredeljeni 

kot območje stavbnih zemljišč s podrobnejšo namensko 
rabo VIG-7: območja zelenih površin – zelene obvodne 
površine – Zdo; del parc. št. 410/3 (cca 20 m2), k.o. 
1812 – Dedni dol se po osnovni namenski rabi nahaja 
na območju stavbnih zemljišč s podrobnejšo namensko 
rabo z oznako AC – DPN1: območja prometnih površin 
– površine cest – PC;

c. Podatki o območjih varovanj in omejitev: v ob-
močju varovanja kulturne dediščine – v arheološkem 
območju Stari trg; del obravnavanega zemljišča pa se 
nahaja v območju varovanja naravne dediščine – v vpliv-
nem območju potoka Kosca;

d. Podatki o varovanju in omejitvah po poseb-
nih predpisih: Odlok o razglasitvi arheološkega komple-
ksa Stične za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni 
list RS, št. 7/94);

e. Prostorski ukrepi: Zakonita predkupna pravica 
občine: Odlok o predkupni pravici Občine Ivančna Gori-
ca (Uradni list RS, št. 20/17);

f. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o za-
četku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občin-
skem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica – SD 
OPN3 (Uradni list RS, št. 25/17).

ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Pro-
storski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko parcele 
poteka linijski objekt vodovoda – vodooskrbna cev; slu-
žnostna pravica izgradnje oziroma vzdrževanja predme-
tne GJI ni urejena.

iii. Zemljišče je brez neposrednega dostopa do jav-
ne ceste in je brez urejene služnosti dostopa do javne 
ceste preko katere izmed sosednjih parcel. Morebitna 
pravica do uporabe zemljišča, kot se trenutno izvaja 
v naravi, z lastnikom zemljišča ni pravno urejena.

4. parc. št. 49/4, k.o. 2483 – Razdrto (ID 1801388), 
stavbno zemljišče, površine 130 m2; izhodiščna vrednost 
prodaje znaša 2.248,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi 
št. 35012-144/2021-2 (500-03), ki ga je dne 1. 4. 2021 
izdala Občina Postojna:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških 
parcel: Občinski prostorski načrt: Odlok o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, 
št. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12, 80/12, 102/12, 
14/13, 58/13, 17/14 – DPN OSVAD, 15/15, 27/16, 9/17, 
75/17 – odl. US, 27/18, 48/18, 3/19, 45/19, 64/19);

b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna na-
menska raba: I. območja stavbnih zemljišč; A – površine 
razpršene poselitve (oznaka EUP: KE-50/49, Nanos in 
Hrušica 1; način urejanja OPN-PPIP);

c. Prostorski ukrepi: Predkupna pravica občine na 
stavbnih zemljiščih – Odlok o predkupni pravici Občine 
Postojna (Uradni list RS, št. 51/04, 62/04, 54/05, 84/11);

d. Podatki o območjih varovanj in omejitev: Vrsta 
varovanega območja in ime varovanega območja: Vodo-
varstvena območja – občinski nivo; Erozijska območja; 
Življenjsko območje medveda – robno območje;

e. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o za-
četku priprave sprememb in dopolnitev občinskega pro-
storskega načrta Občine Postojna št. 7 (Uradni list RS, 
št. 8/17) – v fazi pripravljenega osnutka SD OPN 7 in 
pridobivanja 1. mnenj nosilcev urejanja prostora; Sklep 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta Občine Postojna št. 9 (Uradni list 
RS, št. 32/18) – fazi priprave osnutka SD OPN 9; Sklep 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta Občine Postojna št. 10 (Uradni list 
RS, št. 34/18) – v fazi priprave osnutka SD OPN 10;



Stran 2086 / Št. 159 / 1. 10. 2021 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

ii. Pri nepremičnini parc. št. 49/4, k.o. 2483 – Raz-
drto, je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba javnega 
dobra – grajeno javno dobro državnega pomena (dr-
žavna cesta-avtocesta). Ministrstvo za infrastrukturo je 
za predmetno nepremičnino dne 26. 4. 2021 izdalo 
odločbo št. 478-69/2020/21 o odvzemu statusa javnega 
dobra; odločba je po pravnomočnosti podlaga za izbris 
zaznambe javnega dobra pri tej nepremičnini v zemlji-
ški knjigi.

5. parc. št. 55/1, k.o. 2483 – Razdrto (ID 4992664), 
stavbno zemljišče površine 860 m2 – izhodiščna vre-
dnost prodaje znaša 13.953,90 EUR, in parc. št. 55/2, 
k.o. 2483 – Razdrto (ID 4489106), stavbno zemljišče 
površine 125 m2 – izhodiščna vrednost prodaje znaša 
2.028,10 EUR; skupna izhodiščna vrednost prodaje zna-
ša 15.982,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi 
št. 35012-144/2021-2 (500-03), ki ga je dne 1. 4. 2021 
izdala Občina Postojna:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških 
parcel: Občinski prostorski načrt: Odlok o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, 
št. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12, 80/12, 102/12, 
14/13, 58/13, 17/14 – DPN OSVAD, 15/15, 27/16, 9/17, 
75/17 – odl. US, 27/18, 48/18, 3/19, 45/19, 64/19);

b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna na-
menska raba: I. območja stavbnih zemljišč; S – območje 
stanovanj; podrobnejša namenska raba SS – stanovanj-
ske površine – (e2 – stanovanjske površine z dejavnost-
mi – enodružinska gradnja) – oznaka EUP: RA-015, Pod 
Školo; način urejanja OPN-PPIP);

c. Prostorski ukrepi: Predkupna pravica občine na 
stavbnih zemljiščih (Odlok o predkupni pravici Občine 
Postojna (Uradni list RS, št. 51/04, 62/04, 54/05, 84/11));

d. Podatki o območjih varovanj in omejitev: Vrsta 
varovanega območja in ime varovanega območja: Vodo-
varstvena območja – občinski nivo; Erozijska območja; 
Življenjsko območje medveda – robno območje;

e. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o za-
četku priprave sprememb in dopolnitev občinskega pro-
storskega načrta Občine Postojna št. 7 (Uradni list RS, 
št. 8/17) – v fazi pripravljenega osnutka SD OPN 7 in 
pridobivanja 1. mnenj nosilcev urejanja prostora; Sklep 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta Občine Postojna št. 9 (Uradni list 
RS, št. 32/18) – v fazi priprave osnutka SD OPN 9; Sklep 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta Občine Postojna št. 10 (Uradni list 
RS, št. 34/18) – v fazi priprave osnutka SD OPN 10;

ii. Pri nepremičninah parc. št. 55/1, 55/2, k.o. 2483 
– Razdrto, je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba jav-
nega dobra – grajeno javno dobro državnega pomena 
(državna cesta-avtocesta). Ministrstvo za infrastrukturo 
je za predmetni nepremičnini dne 26. 4. 2021 izdalo 
odločbo št. 478-69/2020/21 o odvzemu statusa javnega 
dobra; odločba je po pravnomočnosti podlaga za izbris 
zaznambe javnega dobra pri teh nepremičninah v ze-
mljiški knjigi;

iii. Javno dostopni podatki portala GURS – Prostor-
ski portal Prostor (zbirni kataster GJI) izkazujejo še na-
slednje podatke o zemljišču parc. št. 55/1, k.o. Razdrto: 
na parceli so objekti Elektro energetska infrastruktura 
– linijski in točkovni objekti: nadzemni vod (daljnovod), 
omrežje javne razsvetljave, transformatorska postaja in 
drugi objekti elektro energetske infrastrukture.

Pri zemljišču parc. št. 55/1, k.o. 2483 – Razdrto, je 
na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti z dne 
24. 6. 2010 vknjižena služnost umestitve, vzdrževanja in 

obratovanja prestavljenega dela daljnovoda – DV 20 kV 
odcep Razdrto K.Z., vključno z obstoječo TP Razdrto in 
betonskim drogom (poseg v dolžini meri 31 m in širini 
dostopa do 3 m) za dobo največ 30 let, v korist Elektro 
Primorska podjetje za distribucijo električne energije, 
d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica.

6. parc. št. 615, k.o. 2401 – Vipava (ID 1396682), 
parc. št. 616, k.o. 2401 – Vipava (ID 4197243), parc. 
št. 624, k.o. 2401 – Vipava (ID 4590767), parc. št. 617, 
k.o. 2401 – Vipava (ID 1232449), parc. št. 618, k.o. 2401 
– Vipava (ID 501673), parc. št. 620, k.o. 2401 – Vipa-
va (ID 4759861), parc. št. 625, k.o. 2401 – Vipava (ID 
3919881), parc. št. 628, k.o. 2401 – Vipava (ID 1567573), 
parc. št. 629/1, k.o. 2401 – Vipava (ID 1839146), parc. 
št. 629/2, k.o. 2401 – Vipava (ID 1233296), parc. št. 631, 
k.o. 2401 – Vipava (ID 2072067), stavbno zemljišče 
skupne površine 9.459 m2; skupna izhodiščna vrednost 
prodaje znaša 337.531,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi 
št. 3515-99/2021-2, ki ga je dne 15. 4. 2021 izdala Ob-
čina Vipava:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških 
parcel: Državni lokacijski načrt (DLN): Uredba o lokacij-
skem načrtu za Primorski krak avtoceste na odseku hitre 
ceste Vipava–Razdrto (Uradni list RS, št. 71/99, 75/06), 
v povezavi z drugim in tretjim odstavkom 132. člena 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vipa-
va (Uradni list RS, št. 9/14, 87/14, 8/15 – popr., 26/16, 
69/17);

b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnovni 
namenski rabi opredeljena kot stavbna zemljišča s po-
drobnejšo namensko rabo PC – območje infrastrukture 
– površine cest;

c. Prostorski ukrepi: Omejitve v pravnem prometu 
z državno lastnino po 85. členu Zakona o ohranjanju 
narave; Predkupna pravica Občine Vipava na podlagi 
Odloka o območjih predkupne pravice Občine Vipava 
na nepremičninah (Uradni list RS, št. 113/07). Predku-
pna pravica občine je izključena v določbah 190. člena 
ZUreP-2;

d. Podatki o območjih varovanj in omejitev: Par-
cele so v območju naravne vrednote državnega pomena 
Mlake, evidenčna št. 4194 (Pravilnik o določitvi in var-
stvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 
58/09, 93/10 in 23/15);

e. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: program pri-
prave prostorskega akta: Sklep o začetku priprave spre-
memb in dopolnitev št. 2 OPN Občine Vipava (Uradni 
list RS, št. 92/14); Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev št. 4 OPN Občine Vipava (Uradni list RS, 
št. 4/17); Sklep o začetku priprave sprememb in dopol-
nitev št. 6 OPN Občine Vipava (Uradni list RS, št. 5/18); 
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 7 
OPN Občine Vipava (Uradni list RS, št. 8/18).

7. parc. št. *152, k.o. 2314 – Vogrsko (ID 778030), 
stavbno zemljišče površine 172 m2 – izhodiščna vre-
dnost prodaje znaša 3.225,75 EUR in parc. št. 470/5, 
k.o. 2314 – Vogrsko (ID 4975490), deloma stavbno, 
deloma kmetijsko, deloma gozdno zemljišče skupne 
površine 1.162 m2 – izhodiščna vrednost prodaje znaša 
17.154,55 EUR; skupna izhodiščna vrednost prodaje 
znaša 20.380,30 EUR;

i. Podatki za parc. št. 152, k.o. 2314 – Vogrsko iz 
Potrdila o namenski rabi št. 35170-0045/2021-2, ki ga je 
dne 22. 4. 2021 izdala Občina Renče - Vogrsko:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških 
parcel: Strateški prostorski načrt: Občinski prostorski 
načrt: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine 
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Renče - Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče - Vogr-
sko, št. 10/2014, 1/2015); Občinski podrobni prostorski 
načrt: OPPN: VG2 – Gradnja in ureditve v skladu z na-
mensko rabo prostora in lokalno tipologijo;

b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna na-
menska raba: območja stavbnih zemljišč; podrobnejša 
namenska raba: območja razpršene poselitve – A;

c. Podatki o varovanju in omejitvah po poseb-
nih predpisih: vrsta varovanega območja: območje Na-
tura 2000 (parc. št. *152): Dolina Vipave (SI3000226), 
ekološko pomembno območje (parc. št. *152): Dolina 
Vipave (ID: 92500), erozijsko območje (parc. št. *152): 
opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi; predpis 
oziroma akt o zavarovanju: Pravilnik o metodologiji za 
določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu 
razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list 
RS, št. 60/07) in Uredba o pogojih in omejitvah za izva-
janje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogro-
ženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11), Uredba 
o posebnih varstvenih območjih – območjih Natura 2000 
(Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 
33/13, 35/13, 39/13, 3/14), Uredba o ekološko pomemb-
nih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13).

ii. Podatki za parc. št. 470/5, k.o. 2314 – Vogrsko iz 
Potrdila o namenski rabi št. 35170-1/2020-2, ki ga je dne 
21. 1. 2020 izdala Občina Renče - Vogrsko:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških 
parcel: Strateški prostorski načrt: Odlok o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Renče - Vogrsko (Uradno 
glasilo Občine Renče - Vogrsko, št. 10/2014, 1/2015); 
OPPN: VG2 – Gradnja in ureditve v skladu z namensko 
rabo prostora in lokalno tipologijo;

b. Podatki o namenski rabi prostora: po namenski 
rabi se zemljišče deloma nahaja na območju stavbnih 
zemljišč (A), deloma na območju kmetijskih zemljišč 
(K1) in deloma na območju gozdnih zemljišč (G);

c. Podatki o varovanju in omejitvah po poseb-
nih predpisih: Vrsta varovanega območja: območje Na-
tura 2000: Dolina Vipave (SI3000226); ekološko po-
membno območje: Dolina Vipave (ID: 92500); požarna 
ogroženost gozdov: kategorija: 2; erozijsko območje: 
opozorilno območje – zahtevni zaščitni ukrepi; Predpis 
oziroma akt o zavarovanju: Pravilnik o metodologiji za 
določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu 
razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list 
RS, št. 60/07) in Uredba o pogojih in omejitvah za izva-
janje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogro-
ženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11); Uredba 
o posebnih varstvenih območjih – območjih Natura 2000 
(Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 
33/13, 35/13, 39/13, 3/14), Uredba o ekološko pomemb-
nih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13), 
Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 
– ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 
110/07, 106/10,63/13, 101/13 – ZDavNepr in 17/14), 
Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 114/09).

iii. Kupec se bo s podpisom kupoprodajne pogod-
be zavezal, da bo prodajalcu DARS, d.d., podelil brez-
plačno služnost dostopa za vzdrževanje žičnate ograje 
priključka Vogrsko, na katero parc. št. 470/5, k.o. 2314 – 
Vogrsko meji na svojem zahodnem delu, in sicer vzdolž 
celotnega zahodnega dela parcele parc. št. 470/5, k.o. 
2314 – Vogrsko in v širini 4 m.

iv. Zemljišče je brez neposrednega dostopa do jav-
ne ceste in je brez urejene služnosti dostopa do javne 

ceste preko katere izmed sosednjih parcel. Morebitna 
pravica do uporabe zemljišča, kot se trenutno izvaja 
v naravi, z lastnikom zemljišča ni pravno urejena.

8. parc. št. 69/1, k.o. 1306 – Čatež (ID 127149), 
parc. št. 69/7, k.o. 1306 – Čatež (ID 128061), parc. 
št. 70/41, k.o. 1306 – Čatež (ID 4838699), parc. št. 70/42, 
k.o. 1306 – Čatež (ID 2319576), parc. št. 70/43, k.o. 
1306 – Čatež (ID 2823267), parc. št. 70/44, k.o. 1306 
– Čatež (ID 304268), parc. št. 1921, k.o. 1306 – Čatež 
(ID 6643517), parc. št. 2597, k.o. 1306 – Čatež (ID 
2814734), stavbno zemljišče skupne površine 2.973 m2; 
izhodiščna vrednost prodaje znaša 24.920,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč 
št. 35010-0956/2020, ki ga je dne 24. 8. 2020 izdala 
Občina Brežice:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške 
parcele: Državni lokacijski načrt (DLN): Lokacijski načrt 
za avtocesto na odseku Krška vas–Obrežje (Uradni list 
RS, št. 34/01-2035, 23/02-1069 – spr./dop., 110/02-5386 
– ZureP-1, 33/07-1761 – ZPNačrt, 80/10-4305 – 
ZUPUDPP, 550/12-2112 (129).

b. Podatki o namenski rabi prostora: stavbno ze-
mljišče na območju podrobnejše rabe zemljišč z oznako 
PC – površine cest;

c. Podatki o varovanju in omejitvah po poseb-
nih predpisih:

– Vrsta varovanega območja: Kulturna dediščina: 
Čatež ob Savi – Arheološko najdišče Sv. Jurij (EŠD: 
15570) – za parc. št. 70/41, 69/1, 69/7, 70/44, 1921, 
2597; Erozijsko območje: opozorilno območje – običajni 
zaščitni ukrepi;

– Predpis oziroma akt o zavarovanju: Zakon 
o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 
123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 
– ZNOrg); Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 
110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 10/04 – odl. US, 41/04 
– ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; Uredba 
o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov 
v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, 
št. 89/08); Pravilnik o metodologiji za določanje območij, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije ce-
linskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč 
v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07).

9. parc. št. 1715/12, k.o. 1943 – Dob (ID 1912184), 
parc. št. 1717/7, k.o. 1943 – Dob (ID 2080007), parc. 
št. 1719/6, k.o. 1943 – Dob (ID 401288), stavbno ze-
mljišče skupne površine 1.012 m2; izhodiščna vrednost 
prodaje znaša 11.767,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdil o namenski rabi št. 3502-581/2020 
z dne 12. 8. 2020 in št. 3502-509/2020, ki ga je dne 8. 7. 
2020 izdala Občina Domžale:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških 
parcel: Strateški prostorski načrt: občinski prostorski 
načrt: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Obči-
ne Domžale (Uradni vestnik, št. 10/2018); državni pro-
storski načrt: Lokacijski načrt za avtocesto na odseku 
Blagovica–Šentjakob (Uradni list RS, št. 46/96-2837, 
52/01-2856 – spr./dop., 110/02-5386 – ZUreP-1, 
33/07-1761 – ZPNačrt, 80/10-4305 – ZUPUDPP);

b. Podatki o namenski rabi prostora: zemljišča se 
nahajajo na območju enote urejanja prostora št. EUP 
OB-34, ki je po osnovni namenski rabi opredeljeno kot 
območje stavbnih zemljišč s podrobnejšo namensko 
rabo PC – površine cest;

c. Prostorski ukrepi: zakonita predkupna pravica 
občine: Odlok o določitvi območja predkupne pravice 
na zemljiščih v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine 
Domžale št. 8/19);



Stran 2088 / Št. 159 / 1. 10. 2021 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitva-
mi oziroma pripravo novih prostorskih aktov: program 
priprave prostorskega akta: Državni prostorski načrt za 
rekonstrukcijo DV 2x400 kV Beričevo–Podlog.

ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Pro-
storski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko parcel 
št. 1715/12 in 1719/6 potekajo linijski objekti elektro 
energetske infrastrukture – nadzemni vod (daljnovod); 
služnostna pravica izgradnje oziroma vzdrževanja pred-
metne GJI ni urejena; preko parcele št. 1715/12 po-
tekajo linijski objekti trase infrastrukture elektronskih 
komunikacij; služnostna pravica izgradnje oziroma vzdr-
ževanja predmetne GJI ni urejena.

10. parc. št. 765/2, k.o. 681 – Pobrežje (ID 598882), 
stavbno zemljišče površine 237 m2; izhodiščna vrednost 
prodaje znaša 5.232,50 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi 
št. 3515-1710/2020-2, ki ga je dne 23. 9. 2020 izdala 
Mestna občina Maribor:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemlji-
ških parcel: Prostorske sestavine planskih aktov občine: 
Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000 
(MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu 
Mesta Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86, 
20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92) in Odlok o spre-
membah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoroč-
nega in srednjeročnega družbenega plana občine Ma-
ribor za območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 
8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 
2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08, 17/09 (popr.), 
17/10 in Uradni list RS, št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 
36/07, 111/08, MUV št. 26/12 – sklep); Odlok o prostor-
skih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasno-
ve mesta Maribor (MUV, št. 1/14 – UPB1, 12/14, 5/15, 
11/15, 20/15, 20/16, 29/16 (popr.), 9/17 (popr), 1/18);

b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnovni 
namenski rabi se zemljišče nahaja na območju stavbnih 
zemljišč v ureditvenem območju naselja, po podrobni 
namenski rabi je območje opredeljeno kot površine za 
stanovanja (morfološka enota: prostostoječa – posamič-
na gradnja; vrste stanovanjskih stavb: območje eno- in 
dvostanovanjskih stavb);

c. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne 
infrastrukture, v katerih se nahaja zemljišče: varovalni 
pas lokalne ceste (širina varovalnega pasu: 10 m, mer-
jeno od zunanjega roba cestnega sveta), varovalni pas 
– plin do 1 BAR, PE 160 (širina varovalnega pasu: 5 m, 
merjeno od osi voda), varovalni pas – plin do 1 BAR, 
PE 250 (širina varovalnega pasu: 5 m, merjeno od osi 
voda), varovalni pas kanalizacije (širina varovalnega 
pasu; 1,5 m, merjeno od osi voda);

d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitva-
mi oziroma pripravo novih prostorskih aktov: program 
priprave prostorskega akta: Program priprave Strategi-
je prostorskega razvoja Mestne občine Maribor (MUV 
št. 26/06), Sklep o pripravi občinskega prostorskega 
načrta Mestne občine Maribor (MUV, št. 22/07, 32/10, 
15/13, 20/17).

ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Pro-
storski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko parcele 
poteka linijski objekt infrastrukture zemeljskega plina 
– plinovod; preko parcele poteka linijski objekt kanali-
zacijske infrastrukture – kanalizacijski vodi; služnostna 
pravica izgradnje oziroma vzdrževanja predmetne GJI 
ni urejena.

iii. V zemljiški knjigi je pri nepremičnini parc. 
št. 765/2, k.o. 681 – Pobrežje vknjižena:

– služnostna pravica izgradnje in vzdrževanja niz-
kotlačnega plinovodnega omrežja, v korist imetnika: Me-
stna občina Maribor;

– služnost izgradnje, obratovanja in vzdrževanja 
kabelske kanalizacije v dolžini do 12 m in širini do 0,5 
m, z vplivnim območjem do 6 m2, na zahodnem delu 
parcele, vse za čas gradnje in obratovanje predmetne 
kabelske kanalizacije in vse v korist družbe Telekom 
Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljub ljana.

iv. Pravno stanje neposrednega dostopa do javne 
poti ni urejeno.

11. parc. št. 4511/3, k.o. 105 – Murska Sobota (ID 
4185054), parc. št. 5446, k.o. 105 – Murska Sobota 
(ID 1161984), parc. št. 5474, k.o. 105 – Murska Sobo-
ta (ID 5359410), stavbno zemljišče v skupni površini 
2.651 m2; skupna izhodiščna vrednost prodaje znaša 
5.880,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi 
št. 3501-0461/2020-2(730), ki ga je dne 28. 9. 2020 
izdala Mestna občina Murska Sobota:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških 
parcel: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Ob-
činski prostorski načrt: Odlok o občinskem prostorskem 
načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN1) (Uradni 
list RS, št. 54/16, 67/16); Državni lokacijski načrt: Uredba 
o lokacijskem načrtu za avtocesto za smer avtoceste Ma-
ribor–slovensko-madžarska meja na odseku Vučja vas–
Beltinci (Uradni list RS, št. 63/99, 73/04, 79/04);

b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnovni 
namenski rabi se vsa zemljišča nahajajo na območju 
stavbnih zemljišč. Po podrobnejši namenski rabi je ob-
močje zemljišč 4511/3 (del) in 5446 (del) opredeljeno 
kot P – območje prometne infrastrukture, in sicer PC 
– površine cest (enota urejanja prostora: PP 2-DPA* 
– veljaven državni prostorski načrt). Območje zemljišč 
parc. št. 5474, 4511/3 (del) in 5446 (del) je po podrob-
nejši namenski rabi opredeljeno kot Z – območja zelenih 
površin, in sicer ZD – druge urejene zelene površine, kot 
zeleni pasovi z zaščitno ali drugo funkcijo (enota ureja-
nja prostora: VP 2); opomba: enota urejanja prostora PP 
2-DPA je v območju državnega prostorskega načrta (do 
sprejetja sprememb in dopolnitev novih prostorskih ak-
tov se upošteva prostorske izvedbene pogoje iz Uredbe 
o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor–slo-
vensko-madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci 
(Uradni list RS, št. 63/99);

c. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne 
infrastrukture, v katerih se nahajajo zemljišča: Varovalni 
pasovi infrastrukturnih objektov in vodov; V enoti ureja-
nja prostora PP 2-DPA so bile na posameznih območjih 
izvedene agrarne operacije; Zemljišča so na območju 
omejitev za potrebe obrambe; Vplivno območje letališča;

d. Podatki o varovanju in omejitvah po poseb-
nih predpisih: Vrsta varovanega območja: delno so ze-
mljišča v priobalnem območju – Predpis oziroma akt 
o zavarovanju: Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 
110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 
57/12, 100/13, 40/14, 56/15); Vrsta varovanega obmo-
čja: območje, ki je posebnega pomena za obrambo 
(zemljišča v k.o. Murska Sobota in k.o. Markišavci) 
– predpis oziroma akt o zavarovanju: Uredba o določitvi 
objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena 
za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list 
RS, št. 7/99, 67/03, 26/10);

e. Prostorski ukrepi: V skladu z Odlokom o pred-
kupni pravici Mestne občine Murska Sobota (Uradni list 
RS, št. 18/16), se zemljišča nahajajo na območju za-
konite predkupne pravice občine. V skladu z Zakonom 
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je predku-
pna pravica občine izključena, če je kupec država, ose-
ba javnega prava, ki jo je ustanovila država, ali izvajalec 
državne javne službe, kakor tudi investitor infrastrukture.
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12. parc. št. 95/1, k.o. 230 – Vučja vas (ID 4746380), 
stavbno zemljišče v izmeri 1.376,00 m2; izhodiščna vre-
dnost prodaje znaša 15.400,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi 
št. 3501-0123/2020-2, ki ga je dne 13. 10. 2020 izdala 
Občina Križevci:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemlji-
ških parcel: Prostorske sestavine planskih aktov ob-
čine: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Križevci (Uradni list RS, št. 82/15, 59/16, Uradno glasilo 
slovenskih občin 28/2018); Oznaka prostorske enote: 
EUP VUV1 Vučja vas, namenska raba SK, način ure-
janja OPN.

b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnovni 
namenski rabi se zemljišče nahaja na območju stavb-
nih zemljišč, po podrobnejši namenski rabi je zemljišče 
opredeljeno kot območje površin podeželskega naselja.

c. Program priprave prostorskega akta: Sklep 
o pripravi tretjih sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta Občine Križevci (Uradno glasilo 
Slovenskih občin 25/2018); faza priprave/predviden rok 
sprejema: december 2020.

ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Pro-
storski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko parcele 
potekajo linijski objekt infrastrukture elektronskih ko-
munikacij – trasa in telekomunikacijski vod; služnostna 
pravica izgradnje oziroma vzdrževanja predmetne GJI 
ni urejena.

III. V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepre-
mičnin ni vključen 2 % davek na promet nepremičnin 
oziroma DDV po zakonsko določeni stopnji. Davek in 
stroški prenosa lastništva bremenijo kupca.

IV. Posebni pogoji urejanja zemljišč v varovalnem 
pasu avtoceste: na zemljiščih, ki se deloma ali v celoti 
nahajajo znotraj 40-metrskega varovalnega pasu avto-
ceste, merjeno od zunanjega roba cestnega sveta, je 
po določbi 66. člena Zakona o cestah (ZCes-1; Uradni 
list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15 in 
10/18) raba prostora omejena. Za gradnjo in rekonstruk-
cijo objektov ter za izvajanje kakršnih koli drugih del na 
zemljiščih v varovalnem pasu avtoceste je, ob izpolnje-
vanju predpisanih pogojev za posege v prostor, potreb-
no pridobiti tudi soglasje DARS, d.d., kot upravljavca 
avtocest. Pri izdaji soglasja se morajo upoštevati inte-
resi varovanja državne ceste in prometa na njej, njene 
širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja 
njenega videza, zato bistvena opozorila in pogoji v so-
glasju obsegajo vsaj naslednja določila glede izvajanja 
posegov v varovalnem pasu avtoceste:

– ne smejo biti v nasprotju s predpisanimi ukrepi 
za varstvo cest in za varno odvijanje prometa na njih;

– da je zaradi prihodnjega razvoja prometa potreb-
no upoštevati možnost širitev avtoceste za en vozni pas, 
to je minimalno 7,0 m obojestransko;

– da morajo biti morebitni objekti odmaknjeni od 
parcelne meje avtoceste najmanj toliko, kolikor je pred-
videna višina objekta oziroma najmanj 8,0 m (torej 
15,0 m od meje cestnega sveta);

– da se parkirišče lahko izvede z odmikom najmanj 
1,0 m od parcelne meje cestnega sveta;

– da morajo biti vsi komunalni vodi odmaknjeni od 
meje cestnega sveta najmanj 2,0 m (cca 4,0 m od va-
rovalne ograje);

– da mora investitor morebitnega objekta zagotoviti 
njegovo pasivno zaščito skladno s Pravilnikom o za-
ščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12 
in 61/17 – GZ) in Tehničnimi smernicami za graditev 
»TSG-1-005 Zaščita pred hrupom«;

– da je izvedba vseh ukrepov za zaščito pred vpli-
vi ceste in prometa na njej za nove objekte in njihove 
funkcionalne površine, umeščene v varovalni pas avto-
cest, obveznost investitorjev (četrti odstavek 66. člena 
ZCes-1);

– da meteorna voda z objektov in njihove funk-
cionalne površine ne sme biti speljana v naprave za 
odvodnjavanje avtoceste in njenega cestnega sveta, 
sama ureditev odvodnje meteornih voda pa ne sme po-
slabšati ali ogroziti obstoječega sistema odvodnjavanja 
avtoceste;

– če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnih 
kamnov, je le-te investitor dolžan na svoje stroške po 
pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti 
v prvotno stanje;

– da mora biti osvetlitev skladna z Uredbo o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni 
list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13);

– da se zaradi varovanja videza avtoceste in var-
nosti prometa na njej v njenem varovalnem pasu ne 
sme postavljati nikakršnih reklam, svetlobnih napisov in 
drugih za prometno varnost motečih dejavnikov, kot to 
določa 78. člen ZCes-1;

– da se s posegi v varovalni pas avtoceste ne sme 
onemogočati ali ovirati izvajanja rednih vzdrževalnih del 
na avtocesti in na njenih spremljajočih objektih.

V. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna ku-
pnino v roku 15 dni od prejema obvestila prodajalca, da 
je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 
15 dni je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, ko je 
kupec proračunski uporabnik, veljajo plačilni roki, kot jih 
določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 
15/21 – ZDUOP in 74/21).

VI. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je 
pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.

VII. Pogoji sodelovanja:
a.) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne 

osebe.
b.) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka, 

ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 
10 % od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na tran-
sakcijski račun prodajalca št.: SI56 0400 1004 9676 502, 
odprt pri Nova KBM, d.d., z obvezno navedbo namena 
nakazila: varščina, sklic na številko 231-030.

Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. 
Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnje-
na v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega 
ponudnika.

c.) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalne-

ga prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke 
o zastopnikih podjetja,

– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– Višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme biti 

nižja od izhodiščne cene,
– Davčno številko, matično številko (za pravne ose-

be) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba ali 
samostojni podjetnik oziroma fizična oseba, ki opravlja 
gospodarsko dejavnost in telefonsko številko.

– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopi-

jo osebne izkaznice ali potnega lista ter kopijo potrdila 
o državljanstvu Republike Slovenije oziroma o drža-
vljanstvu druge države članice Evropske unije, ostali 
pa še dokazila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko 
lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Slo-
veniji pridobijo tuji državljani, kot jih določa zakon ali 
mednarodna pogodba.
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2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek 
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti sta-
rejši od treh mesecev.

3. V kolikor v postopku fizična ali pravna oseba 
sodeluje po pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno 
pooblastilo, overjeno pri notarju.

4. Dokazilo o plačilu varščine, s priloženo naved-
bo celotne številke računa za primer vračila varščine.

5. Pisno izjavo, da ponudnik soglaša, da 
DARS d.d. v skladu z veljavno zakonodajo ponudniko-
ve osebne podatke obdeluje in hrani za potrebe vode-
nja postopka izbora najugodnejšega ponudnika po tem 
razpisu.

6. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina 
razpisa in da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.

VIII. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela 

najkasneje do 20. 10. 2021 do 12. ure na naslov: Družba 
za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d., Izposta-
va v Ljub ljani, Dunajska 7, 1000 Ljub ljana, pod oznako 
»Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«. 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov 
pošiljatelja.

Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec 
ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo 
v roku 30 dni od dneva po preteku roka za oddajo po-
nudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.

Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe 
pisno obveščeni.

IX. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena 
cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale 
vse zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne 
prodajne cene.

V primeru nepopolne dokumentacije iz 1. in 2. točke 
pete alineje VII. c.) točke tega razpisa, lahko prodajalec 
pozove ponudnika k dopolnitvi.

X. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-ku-

pljeno«;
– Nepremičnine so pod posamezno zaporedno šte-

vilko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če 
je podana za posamezen sklop v celoti;

– Voden ogled razpisanih nepremičnin s strani pro-
dajalca ni predviden. Informativni katastrski prikaz ze-
mljišč je razviden in dostopen na javno dostopnih brez-
plačnih portalih GURS-REN;

– Namenska raba, po planu opredeljena kot stavb-
no zemljišče, ne pomeni nujno možnosti gradnje objek-
ta. K posamezni lokaciji lahko zainteresirani ponudniki 
na e-naslovu: nepremicnine@dars.si pridobijo lokacijsko 
informacijo za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih 
del na zemljiščih ali objektih;

– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo skle-
njena, v kolikor morebitni zakoniti predkupni upraviče-
nec ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod 
enakimi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji;

– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, ali katerimkoli ponu-
dnikom, je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli 
ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe;

– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s proda-
jalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 
15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem 
roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist pro-
dajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe;

– Predlog za ureditev zemljiško knjižnega stanja po 
sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec;

– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 
150 dni od roka za oddajo ponudbe.

XI. Dodatne informacije dobijo zainteresirani po-
nudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si oziro-
ma spletni strani www.dars.si ali po tel. 01/300-98-82 
(01/300-98-85), in sicer vsak delavnik v času trajanja 
razpisa med 9. in 12. uro.

DARS, d.d.

 Ob-3036/21
Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zako-

na o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15 in 
177/20 – popr.) ter sklepa Vlade Republike Slovenije 
št. 01301-2/2021/5 z dne 29. 9. 2021 Vlada Republike 
Slovenije objavlja

javni poziv
za zbiranje prijav možnih kandidatov  

za predsednika in dva člana Fiskalnega sveta
Kandidati, ki se bodo prijavili na navedeni javni po-

ziv, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so strokovnjaki s področja makroekonomije, jav-

nih financ ali ekonomije. Kot strokovnjak s področja ma-
kroekonomije, javnih financ ali ekonomije se šteje oseba 
z najmanj univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo, prido-
bljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu 
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in ima najmanj deset 
let delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju, pri 
čemer se ocenjujejo tudi poslovna uspešnost, uspešnost 
na dosedanjih delovnih mestih in ugled;

– ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi na-
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, in sicer na zaporno kazen v trajanju več kot 
šest mesecev.

Vsak kandidat mora k prijavi priložiti:
1. pisno izjavo, v kateri navede, ali kandidira 

za predsednika Fiskalnega sveta ali člana Fiskalnega 
sveta ali pa vlaga kandidaturo hkrati za predsednika in 
člana Fiskalnega sveta;

2. življenjepis (priporočeno: življenjepis europass, 
dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.eu-
ropa.eu/sl/documents/curriculum-vitae);

3. dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
4. dokazilo o vseh svojih dosedanjih zaposlitvah, iz 

katerih je razviden datum sklenitve in prekinitve delovne-
ga razmerja pri posameznem delodajalcu. Kandidat tudi 
kratko opiše delo, ki ga je opravljal oziroma ga opravlja 
pri posameznem delodajalcu;

5. pisno izjavo, v kateri izjavlja, da ni bil pravnomoč-
no obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti, in sicer na zaporno kazen 
v trajanju več kot šest mesecev;

6. pisno izjavo, da sprejema kandidaturo;
7. obrazložitev prijave;
8. pisno izjavo, da za namen tega postopka dovo-

ljuje Ministrstvu za finance Republike Slovenije pridobi-
tev podatkov iz 5. točke iz uradnih evidenc. Če kandi-
dat ne soglaša z vpogledom v uradne evidence, mora 
sam predložiti ustrezna dokazila.

Kandidati morajo vlogi priložiti tudi izjavo, s katero 
izrecno dovoljujejo, da Ministrstvo za finance Republike 
Slovenije preveri resničnost podatkov, navedenih v pri-
javi, ter obdelavo in uporabo njihovih osebnih podatkov 
v zvezi s postopkom imenovanja.

Član Fiskalnega sveta je imenovan za dobo petih 
let, vendar največ dvakrat zaporedoma.

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave 
z življenjepisom in zahtevanimi izjavami do vključno 
2. novembra 2021 na naslov: Ministrstvo za finance, 
p. p. 644, 1001 Ljub ljana z označbo »za javni poziv 
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št. 1001-1/2021 za predsednika in dva člana Fiskalne-
ga sveta« ali na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, pri 
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim 
podpisom.

Obravnavane bodo samo pravočasne vloge. Ne-
pravočasne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. 
V primeru nepopolne vloge bodo kandidati pozvani k do-
polnitvi vloge. Kandidat jo lahko dopolni v petih dneh od 
poziva, drugače je njegova vloga izločena.

Za dodatne informacije o objavi pokličite Katjo No-
vak na številko 01/369-68-79.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni le v primeru ime-
novanja, ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji 
postopek in neimenovanja. V postopku ni možnosti vla-
ganja pravnih sredstev.

Kandidati pod kazensko in materialno odgovorno-
stjo odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi.

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

Vlada Republike Slovenije

Št. 6101-6/2021-4 Ob-3037/21
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika 

o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro 
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list 
RS, št. 43/10 in 62/16) Javni sklad RS za kulturne de-
javnosti objavlja

obvestilo
o odprtju javnega poziva za sofinanciranje nakupa 

tehnične in specializirane opreme za razvoj 
ljubiteljske kulture (javni poziv oznaka TSO-2021)

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti obvešča zain-
teresirane prijavitelje, da 4. oktobra 2021 ob 9. uri odpira 
javni poziv za izbor predlogov za sofinanciranje tehnične 
in specializirane opreme za razvoj ljubiteljske kulture za 
leto 2021 (javni poziv TSO-2021).

Zbiranje vlog se prične 4. 10. 2021 od 9. uri in se 
zaključi s porabo razpoložljivih sredstev, vendar traja 
najdlje do 5. 11. 2021. V okviru tega roka bodo vloge 
obravnavane po času prispetja.

Besedilo javnega poziva in vzorci prijavnih obrazcev 
bodo objavljeni z dnem odprtja javnega poziva na sple-
tni strani JSKD (www.jskd.si), prijavni obrazci pa istega 
dne v aplikaciji za razpise JSKD (https://razpisi.jskd.si).

Javni sklad Republike Slovenije  
za kulturne dejavnosti
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Št. 101-9/2021-6218-2 Ob-2850/21
Pravila Sindikata delavcev prometa in zvez druž-

be Brce, s sedežem Koroška cesta 53, Kranj, ki so 
bila sprejeta na seji 21. 8. 2021, se vpišejo v evidenco 
statutov in pravil sindikatov pri Upravni enoti Kranj, pod 
zaporedno številko 233.

Št. 101-31/2021-7 Ob-2870/21
Statut Sindikata kemične, nekovinske in gumar-

ske industrije družbe Helios Tovarna barv, lakov 
in umetnih smol – podružnica obrat Color (krati-
ca: Sindikat KNG družbe Helios Tblus – podružnica 
obrat Color), Škofjeloška cesta 50, Medvode, ki je 
v hrambi pri Upravni enoti Ljub ljana na podlagi odločbe 
številka 06/02-02400-44/93 z dne 3. 5. 1993, in je vpisan 
v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 
33, se z dnem 7. 9. 2021 izbriše iz evidence statutov 
sindikatov.

Evidence sindikatov
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Amortizacije

N 591/2021 Os-2920/21
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani na predlog 1. Ma-

tevža Šinka, EMŠO 2901950500128, 2. Metke Šink, 
EMŠO 0510951505380, oba na naslovu Na Gaju 24, 
Ljub ljana, ki ju zastopa odvetnik Tomaž Čad iz Ljub-
ljane, teče nepravdni postopek za amortizacijo (razve-
ljavitev) zemljiškega pisma, in sicer zemljiškega pisma 
št. 200/2013, izdajatelja Republika Slovenija, Okrajno 
sodišče v Ljub ljani, izstavljenega 1. 7. 2013, v katerem 
je navedeno, da se na podlagi sklepa tega sodišča 
Dn 126232/2013 z dne 13. 6. 2013 to zemljiško pismo iz-
stavi prvemu imetniku (ustanovitelju zemljiškega dolga): 
Matevžu Šinku, EMŠO 2901950500128, Na Gaju 24, 
Ljub ljana, in Metki Šink EMŠO 0510951505380, Na 
Gaju 24, Ljub ljana; da se to zemljiško pismo prenaša po 
odredbi; da je zakoniti imetnik tega zemljiškega pisma 
upravičen od vsakokratnega lastnika nepremičnine – 
imetnika osnovnega pravnega položaja, pri katerem je 
vknjižen zemljiški dolg z ID 15710567 in iz vrednosti te 
nepremičnine (gre za nepremičnino z ID znakom parce-
la 1753 1135/10) zahtevati poplačilo denarnega zneska 
do skupne višine terjatve 400.000 € ob zapadlosti te 
terjatve do odpoklica ter da je to zemljiško pismo izvr-
šilni naslov za poplačilo navedene terjatve iz vrednosti 
navedene nepremičnine.

Sodišče določa 60 dnevni rok od objave tega oklica, 
v katerem morajo sodišču svoje pravice priglasiti upravi-
čenci iz navedene listine in v katerem se lahko ugovarja 
zoper predlog za razveljavitev listine. Sodišče poziva, 
da naj se v istem roku listina (zemljiško pismo) predloži 
sodišču. Če listina v navedenem roku ne bo predložena, 
bo razveljavljena.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 13. 9. 2021

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

0052 I 521/2018 Os-2603/19
Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi upni-

ka Antona Antlej, Kidričevo naselje 24, Postojna, ki ga 
zastopa zak. zast. Saliha Antlej, Kidričevo naselje 24, 
Postojna, po Varezič Niko – odvetnik, Obala 114, Porto-
rož – Portorose, zoper dolžnika Branka Antlej, Kidričevo 
naselje 24, Postojna, ki ga zastopa zak. zast. odvetnica 
Stanka Hribar, Ulica XIV. divizije 12, Celje, zaradi izter-
jave 7.071,02 EUR s pp, dolžniku na podlagi 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavilo 
začasnega zastopnika Odv. Stanko Hribar, Ulica XIV. di-
vizije 12, Celje. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem.

Okrajno sodišče v Celju
dne 9. 7. 2019

Objave sodišč

0052 I 522/2018 Os-2604/19

Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi upni-
ce Monike Antlej, Kidričevo naselje 24, Postojna, ki jo 
zastopa zak. zast. Saliha Antlej, Kidričevo naselje 24, 
Postojna, zoper dolžnika Antlej Branka, Kidričevo na-
selje 24, Postojna, ki ga zastopa zak. zast. odvetnica 
Stanka Hribar, Ulica XIV. divizije 12, Celje, zaradi izter-
jave 6.862,52 EUR s pp., dolžniku na podlagi 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavilo 
začasnega zastopnika Odv. Stanko Hribar, Ulica XIV. 
divizije 12, Celje. Začasni zastopnik bo zastopal dolžni-
ka v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem.

Okrajno sodišče v Celju
dne 9. 7. 2019

0052 I 582/2020 Os-2834/21

Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodni-
ci – svétnici Mari Moravek v izvršilni zadevi upnice 
Republike Slovenije, matična št. 5854814000, davč-
na št. 17659957, Gregorčičeva ulica 20, Ljub ljana, ki 
jo zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike 
Slovenije, Prešernova ulica 27, Celje, zoper dolžnico 
Leo Schwarz, EMŠO 0212953375009, 84 Ealing Vil-
lage W5 2EA, London, zaradi izterjave 38.552,61 EUR 
s pp, 17. avgusta 2021 sklenilo:

Dolžnici Lei Schwarz, 84 Ealing Village W5 2EA, 
London, se postavi Aleksander Cmok, odvetnik v Odve-
tniški družbi Cmok in partnerji o.p., d.o.o. v Celju.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, 
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem.

Okrajno sodišče v Celju
dne 17. 8. 2021

0284 Z 19/2021 Os-2669/21

Okrajno sodišče v Kopru je s sklepom opr. št. 
Z 19/21 z dne 5. 8. 2021 dolžniku Miroslavu Bonaca, ki 
je neznanega bivališča, postavilo začasnega zastopni-
ka, odvetnika Gianija Flega iz Kopra.

Začasni zastopnik je bil dolžniku postavljen na pod-
lagi prvega odstavka 82. člena v zvezi s 4. točko dru-
gega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
(v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju), 
ki določa, da sodišče postavi začasnega zastopnika, če 
je prebivališče tožene stranke, ki nima pooblaščenca, 
neznano.

Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal v postopku 
vse do takrat, dokler stranke ali njihovi pooblaščenci ne 
nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči, da je dolžniku postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 8. 2021

II N 312/2020-41 Os-2572/21

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višji pravosodni 
svetovalki Evi Gros, v nepravdni zadevi predlagatelja 
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Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva 2, 
Ljub ljana, zoper nasprotna udeleženca: 1. Darija Novak, 
Pot v hribec 13, Ljub ljana – Črnuče, in 2. Milan Mizgur, 
dejanski naslov neznan, zaradi določitve preživnine, 
o imenovanju začasnega zastopnika, 24. marca 2021 
sklenilo:

Drugemu nasprotnemu udeležencu Milanu Mizgurju 
se postavi začasna zastopnica, odvetnica Irena Koče-
var, Metelkova ulica 15, Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 24. 3. 2021

0956 I 576/2021 Os-2706/21
Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 

upnika Kristijana Vrhnjak, EMŠO 1802986500343, Za-
bukovica 156/D, Petrovče, ki ga zastopa Odvetniška 
družba Bukovec, odvetniška pisarna, d.o.o., Kidričeva 
ulica 25, Celje, proti dolžniku: Luka Antolović, EMŠO 
3005979500354, Zaloška cesta 69, Ljub ljana - dostava; 
Sanel Škrgić, EMŠO 0806987500152, Jakčeva ulica 36, 
Ljub ljana - dostava, zaradi izterjave 417,01 EUR, skle-
nilo:

Dolžniku Luki Antoloviću se na podlagi 5. točke dru-
gega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
postavi začasna zastopnica odvetnica Olivera Gomboc, 
Slovenska cesta 55C, Ljub ljana, ker je prebivališče dol-
žnika neznano.

Začasni zastopnik bo zastopal vse dotlej, dokler ne 
bo sam ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem 
oziroma dokler skrbstveni organ ne bo sporočil sodišču, 
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 9. 6. 2021

3190 I 871/2021 Os-2788/21
Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 

upnika Peko, tovarna obutve, d.d. – v stečaju, matič-
na št. 5034701000, davčna št. 89140419, Cesta Ste 
Marie aux Mines 5, Tržič, ki ga zastopa Odvetniška 
pisarna Žejn d.o.o., Tavčarjeva ulica 4, Ljub ljana, pro-
ti dolžniku Rihardu Cej, EMŠO 0204944500728, Slo-
venska cesta 28, Ljub ljana – dostava, zaradi izterjave 
839,60 EUR, sklenilo:

Dolžniku Rihardu Ceju, EMŠO: 0204944500728, se 
postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Uršula 
Habe, Cigaletova ulica 11, 1000 Ljub ljana.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 25. 8. 2021

VL 37081/2021 Os-2858/21
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Nove kre-
ditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Mari-
bor, ki jo zastopa Odvetniška družba Ivančič, o.p., d.o.o., 
Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11, Maribor, proti 
dolžniku Saši Lazić, Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem, 
ki ga zastopa Špela Horvat Mesner, Koroška cesta 14, 
Ravne na Koroškem, zaradi izterjave 1.916,24 EUR, 
sklenilo:

Začasna zastopnica odv. Špela Horvat Mesner se 
razreši.

Za začasno zastopnico se postavi odv. Staša Ternik 
Krištofelc, Koroška c. 14, 2390 Ravne na Koroškem.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 13. 8. 2021

I 132/2021 Os-2776/21

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je v izvršilni 
zadevi upnice mld Tajre Kiker, Gabernik 77, Zgornja 
Polskava, ki jo zastopa odv. Odvetniška pisarna Ketiš, 
Janžekovič in partnerji d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 8, 
Maribor, proti dolžniku Željku Šućur, Gabernik 77, Zgor-
nja Polskava, zaradi izterjave preživnine s pripadki, na 
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o iz-
vršbi in zavarovanju sklenilo:

Dolžniku Željku Šućurju se v tem izvršilnem postop-
ku postavi začasna zastopnica odvetnica Sergeja Repič, 
Trg svobode 21, Slovenska Bistrica.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do-
tlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavljen 
skrbnik.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 25. 8. 2021

VL 127544/2019 Os-2814/21

Na podlagi določila 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku, v zvezi z določilom 15. člena Zakona o izvršbi 
in zavarovanju, je v izvršilni zadevi upnika EKOEN GG, 
družba za pro izvodnjo in distribucijo ekološke energije, 
d.o.o., Luče 117A, Luče, ki ga zastopa Petrol, Slovenska 
energetska družba, d.d., Ljub ljana, Dunajska cesta 50, 
Ljub ljana, zoper dolžnika Dejana Vuković, Krešimira 
Ćošića 11, Vukovar, zaradi izterjave 369,67 EUR s pp, 
bila s sklepom z dne 4. 8. 2021, opr. št. VL 127544/2019, 
dolžniku Dejanu Vukoviću, roj. 3. 11. 1990, nazadnje 
stan. Krešimira Ćošića 11, Vukovar, Hrvaška, postavlje-
na začasna zastopnica Maja Šerc, odvetnica iz Velenja, 
Trg mladosti 6.

Začasna zastopnica bo dolžnika zastopala vse do-
tlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku 
postavljen skrbnik.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 31. 8. 2021

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 673/2020 Os-2700/21
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-

ščinski postopek po pokojnem Branku Kranjcu, sinu 
Franca, rojenem 30. 10. 1958, državljanu RS, samskem, 
umrlem 20. 8. 2020, nazadnje stanujočem Kovinarska 
ulica 16, Celje.
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Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju poziva sodišče vse zapustničine upnike, 
da priglasijo svoje terjatve pri tem sodišču najkasneje 
v roku 6 mesecev od objave tega oklica, v katerem 
lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina brez dedičev pre-
nese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu 
z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju. Upni-
ki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih.

Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne 
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila 
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski 
postopek tako, da bo odločilo o predlagani omejitvi de-
dovanja po 128. členu Zakona o dedovanju in preosta-
nek premoženja, ki bo prešel v zapuščino brez dedičev, 
izročilo Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Celju
dne 10. 8. 2021

D 885/2020 Os-2701/21
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-

ščinski postopek po pokojnem Jošku Mastnaku, rojenem 
6. 3. 1949, državljanu RS, poročenem, umrlem 12. 11. 
2020, nazadnje stanujočem Veselova ulica 14, Celje.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju poziva sodišče vse zapustnikove upnike, 
da priglasijo svoje terjatve pri tem sodišču najkasneje 
v roku 6 mesecev od objave tega oklica, v katerem 
lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina brez dedičev pre-
nese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu 
z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju. Upni-
ki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih.

Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne 
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila 
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski 
postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo 
Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Celju
dne 10. 8. 2021

D 23/2021 Os-2717/21
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-

ščinski postopek po pokojnem Vojku Velenšku, rojenem 
4. 7. 1972, državljanu RS, samskem, umrlem 18. 12. 
2020, nazadnje stanujočem Čopova ulica 7, Celje.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju poziva sodišče vse zapustničine upnike, 
da priglasijo svoje terjatve pri tem sodišču najkasneje 
v roku 6 mesecev od objave tega oklica, v katerem 
lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina brez dedičev pre-
nese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu 
z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju. Upni-
ki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih.

Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne 
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila 
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski 

postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo 
Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Celju
dne 11. 8. 2021

D 154/2021 Os-2718/21
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-

ščinski postopek po pokojni Dari Sadžak, rojeni 15. 2. 
1939, državljanki RS, umrli 17. 1. 2021, nazadnje sta-
nujoči Trubarjeva ulica 44, Celje.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju poziva sodišče vse zapustničine upnike, 
da priglasijo svoje terjatve pri tem sodišču najkasneje 
v roku 6 mesecev od objave tega oklica, v katerem 
lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina brez dedičev pre-
nese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu 
z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju. Upni-
ki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih 
obveznostih.

Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne 
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila 
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski 
postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo 
Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Celju
dne 11. 8. 2021

D 703/2020 Os-2719/21
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-

ščinski postopek po pokojnem Dragu Reberšaku, ro-
jenem 17. 10. 1956, samskem, državljanu RS, umrlem 
24. 9. 2020, nazadnje stanujočem Draga 17, Štore.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju poziva sodišče vse zapustnikove upnike, 
da priglasijo svoje terjatve pri tem sodišču najkasneje 
v roku 6 mesecev od objave tega oklica, v katerem 
lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina brez dedičev pre-
nese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu 
z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju. Upni-
ki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih.

Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne 
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila 
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski 
postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo 
Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Celju
dne 11. 8. 2021

D 275/2021 Os-2917/21
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski 

postopek po pok. Antonu Knapu, rojenemu 10. 11. 1936, 
državljanu Republike Slovenije, samskemu, umrlemu 
20. 2. 2021, nazadnje stalno stan. Počakovo 4, Radeče.

Zapustnik po podatkih sodišča ni napisal oporoke, 
zato je nastopilo zakonito dedovanje. Sodišče je ugo-
tovilo, da zapustnik ni imel dedičev prvega dednega 
reda, zato kot dediči drugega dednega reda dedujejo 
zapustnikovi bratje in sestre oziroma potomci že umrlih 
brata in sestre. Sodišču niso znani naslovi vseh oseb, 



Stran 2096 / Št. 159 / 1. 10. 2021 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

ki jim pripada dedna pravica, vključno s podatkom, ali 
so te osebe še žive.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem 
listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski 
postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravna-
vo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Celju
dne 13. 9. 2021

D 14/2021-11 Os-2570/21
Pri Okrajnem sodišču v Gornji Radgoni je v teku 

zapuščinski postopek po pokojni Kokot Štefaniji, naza-
dnje stanujoči Police 31a, 9250 Gornja Radgona, ki je 
umrla 30. 12. 2020.

Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine po pokojni, da se priglasijo Okrajnemu sodišču 
v Gornji Radgoni v enem letu od objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 13. 7. 2021

D 141/2019 Os-2715/21
V zapuščinski zadevi po pokojnem Vidu Vilfan, roj. 

15. 6. 1944, umrl 26. 2. 2019, nazadnje stanujočem Malo 
Globoko 2, Ivančna Gorica, gre za zapuščino brez de-
dičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a 
člena Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD) izdaja 
oklic neznanim upnikom.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premo-
ženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustnikovih obve-
znostih, ter da lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z 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 tega oklica, če gre za neznanega upnika: 
1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vlo-
ži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina prešla v last Republike Slovenije, ki na 
podlagi prvega odstavka 142.a člena ZD ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 13. 7. 2021

D 315/2019 Os-2539/21
Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 

postopek po pokojnem Rogelj Antonu, rojenem 23. 1. 
1941, nazadnje stanujočem Cesta bratov Stražišar-
jev 17, Jesenice, ki je umrl dne 6. 9. 2019.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-

teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev, v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 9. 7. 2021

D 272/2021 Os-2924/21
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 

po pok. Goljevšček Vojku, EMŠO: 0504946500273, sinu 
Ivana, upokojencu, državljanu Republike Slovenije, na-
zadnje stanujočemu Turjaško naselje 4, Kočevje, umr-
lemu 20. 5. 2021 v Kočevju.

Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugotovi-
lo, da je bil zapustnik pred 40 leti poročen z Natko Golje-
všček, roj. 2. 2. 1947, o kateri pa sodišče ni uspelo pri-
dobiti nobenih drugih informacij, niti kje se sedaj nahaja.

Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva 
Natko Goljevšček oziroma morebitne potomce, ki bi jih 
imel zapustnik z Natko Goljevšček, da se priglasijo so-
dišču v enem letu od objave oklica v Uradnem listu RS, 
na spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski 
tukajšnjega sodišča ter uveljavljajo svojo pravico do de-
diščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo 
zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu 
z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 13. 9. 2021

D 36/2021 Os-1931/21
Po pok. Jerneju (Bartolu) Makovcu, sinu Mateja, ne-

znanega datuma rojstva in neznanega prebivališča, ki je 
bil razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča 
opr. št. N 104/2015 z dne 31. 3. 2017 in določenim datu-
mom smrti 26. 7. 1971 in ni zapustil oporoke.

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

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

Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 4. 2021

D 34/2021 Os-2205/21
Zapuščinska zadeva po pokojnem Makovac Anto-

nu, sinu Mateja, neznanega datuma rojstva in neznane-
ga prebivališča, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom 
naslovnega sodišča opr. št. N 106/2015 z dne 31. 3. 
2017 in določenim datumom smrti 26. 7. 1971.

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 21. 5. 2021
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D 138/2020 Os-2642/21

Zapuščinska zadeva po pokojnem Trošt Petru, sinu 
Stanislava, roj. dne 1. 6. 1950, nazadnje stanujoč Vojko-
vo nabrežje 27, Koper, datum smrti 6. 2. 2020.

V predmetni zapuščinski zadevi ni oseb, ki sodijo 
v krog zakonitih dedičev v 1. in 2. dednem redu, medtem 
ko sodišču ni znan obstoj oseb, ki pridejo v poštev kot 
upravičenci do dedovanja v 3. dednem redu.

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 3. 8. 2021

D 560/2017 Os-2785/21

Zapuščinska zadeva: po pok. Mariji Vončina, hčeri 
Ivana, roj. 30. 6. 1947, nazadnje stanujoči v Kopru, Van-
ganelska cesta 53, ki je umrla dne 12. 11. 2017.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

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

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 8. 2021

IV D 1303/2020 Os-2873/21

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapu-
ščinski postopek po pokojni Rozaliji Smole, roj. 24. 11. 
1927 v kraju Migolica, umrli dne 12. 3. 2020, nazadnje 
stanujoči na naslovu Dolenjska cesta 52, Ljub ljana, dr-
žavljanka Republike Slovenije.

Zapustnica je bila ob smrti samska, njen sin Branko 
Smole je že pokojni in potomcev ni zapustil. Njena star-
ša Alojzij Smole in Marija Smole sta že pokojna, imela 
je več bratov in sester, kateri so večinoma že pokojni. 
S podatki o njihovih potomcih pa sodišče kljub uradno 
opravljenim poizvedbam ne razpolaga.

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

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 24. 8. 2021

IV D 2312/2020 Os-2903/21

V zapuščinski zadevi po pokojni Sonji Sajko, hčeri 
Matije Sajka, rojeni 1. 6. 1928, EMŠO 0106928505262, 
umrli 11. 8. 2020, nazadnje stanujoči na naslovu Cesta 
na Bokalce 51, Ljub ljana, državljanki Republike Sloveni-
je, je naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.

Po zapustnici, ki je dne 24. 8. 2012 napravila lastno-
ročno oporoko, ni oseb, ki bi prišle v poštev kot zakoniti 
dediči v prvem in drugem dednem redu.

Ker sodišče ne razpolaga z vsemi potrebnimi podatki, 
katere osebe pridejo v poštev kot zakoniti dediči v tretjem 
dednem redu, 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 na spletni strani in 
na sodni deski naslovnega sodišča ter v Uradnem listu RS.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 7. 9. 2021

I D 1865/2020 Os-1845/21

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim 
sodiščem v Mariboru po dne 12. 10. 2020 umrlem Viljemu 
Lončarič, roj. 14. 2. 1951, drž. RS, samski, nazadnje stan. 
Barvarska ulica 6, Maribor, pridejo v poštev kot dediči III. 
dednega reda po zapustniku tudi njegovi strici in tete po 
strani zapustnikove mame Ane oziroma njihovi potomci 
(zap. bratranci in sestrične) in nadaljnji potomci, v kolikor 
so predniki že pokojni, neznanih imen in naslovov.

Sodišče zato poziva vse potencialne dediče III. de-
dnega reda (predvsem na strani zapustnikove mame 
Ane) neznanih imen in naslovov oziroma vse, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta 
od objave tega oklica priglasijo sodišču v zadevi pod 
opr. št. I D 1865/2020, v skladu z 206. členom Zakona 
o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo 
s postopkom v skladu z zakonskimi določili oziroma bo 
odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 3. 2021

D 251/2021 Os-2874/21

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po dne 2. 2. 2018 umrlem Antonu Hrovatin pok. 
Olge, roj. 25. 2. 1944, s stalnim prebivališčem Aleksan-
drija, Egipt.

Kot zakoniti dediči po zapustniku bi prišel v poštev 
tudi zap. oče, ki sodišču ni znan oziroma dediči III. de-
dnega reda po očetovi strani (zap. tete in strici oziroma 
bratje in sestre zap. pokojnega očeta oziroma njihovi 
potomci), ki sodišču niso znani.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 8. 2021

Oklici pogrešanih

N 14/2021 Os-2860/21
Pri Okrajnem sodišču v Krškem je v teku nepravdni 

postopek zaradi razglasitve Neže Vidmar, roj. Hočevar, 
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rojene v Črneči vasi 22, Kostanjevica na Krki, ki jo zasto-
pa začasna zastopnica odv. Andreja Strnad, za mrtvo.

Neža Vidmar je bila rojena 4. 3. 1883, stan. Črneča 
vas 22, Kostanjevica na Krki. Po poroki je imela priimek 
Vidmar. Pogrešana je po začetku prve svetovne vojne 
v letu 1914 oziroma 1915 naj bi odšla v Ameriko, nato je 
še imela stike s predniki predlagatelja, umrla pa naj bi 
v Ameriki nekje v letih med 1950 in 1960.

Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postop-
ku sodišče poziva vse, ki kaj vedo o njenem življenju ali 
smrti, da to v treh mesecih od objave tega oklica sporo-
čijo Okrajnemu sodišču v Krškem. Po poteku tega roka 
bo sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 3. 9. 2021

I N 55/2021 Os-2919/21
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi nepravdni po-

stopek za razglasitev pogrešanega Andreasa Ipavica, 
rojenega dne 2. 9. 1850, sina Mihaela Ipavica in Marie, 
rojene Žbogar, z zadnjim znanim bivališčem na naslovu 
Lahke 84, 5251 Grgar, za mrtvega.

Pogrešani je v zemljiški knjigi vpisan kot solastnik 
nepremičnine v katastrski občini 2295 Banjšice.

Pogrešanega v tem postopku zastopa skrbnica za 
posebni primer odvetnica Danila Žorž, Lavričev trg 7, 
5270 Ajdovščina.

Sodišče poziva vse, ki karkoli vedo o življenju in 
smrti pogrešanega, da to sporočijo sodišču v treh me-
secih po objavi tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 9. 2021

N 36/2021 Os-2863/21
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku neprav-

dni postopek predlagatelja Kristofa Boonen, Houtstra-
at 59, 2960 Brecht, Belgija, ki ga zastopa Sebastian 
Cencič, odvetnik v Odvetniški pisarni Sebastian Cen-
cič v Tolminu, zaradi razglasitve pogrešanega Lucia-
na Gasparini, zadnje znano prebivališče na naslovu 
329 m 89 St APT. 13, New York, ZDA, za mrtvega.

Po znanih podatkih je bil pogrešani rojen 30. 4. 
1933 v Logjeh, Njegova mati je bila Amalija Lavrenčič. 
Pogrešani je v ZDA, kjer je imel svoje zadnje prebiva-
lišče, delal na ladji, obstaja pa tudi neuraden podatek, 
da je aprila 1986 umrl. Pogrešani je v zemljiški knjigi še 
vedno vpisan kot lastnik nepremičnin v k.o. Logje.

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 primer, 
v treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče, po pote-
ku tega roka, razglasilo pogrešanega za mrtvega v skladu 
z določili Zakona o nepravdnem postopku – ZNP-1.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 3. 9. 2021

Kolektivni delovni spori

X Pd 9/2021 Os-2995/21

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani na podlagi 
51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih – 
ZDSS-1 obvešča zainteresirani stranki, da je uveden 
kolektivni delovni spor med predlagateljem: POLICIJ-
SKI SINDIKAT SLOVENIJE – PSS, Štefanova ulica 2, 
Ljub ljana in nasprotnim udeležencem: REPUBLIKA 
SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljub ljana, zara-
di: kršitve kolektivne pogodbe – plačilo solidarnostne 
pomoči.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci 
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, 
imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek 
51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko 
prijavijo ves čas postopka, na naroku ali s pisno vlogo 
(drugi odstavek 51. člena ZDSS-1).

Pripravljalni in prvi narok za glavno obravna-
vo je razpisan na dan 29. 11. 2021 ob 9. uri, soba 
št. 7/III. nad., Delovno in socialno sodišče, Resljeva 14, 
Ljub ljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na ogla-
sni deski tega sodišča dne 22. 9. 2021.

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani
dne 22. 9. 2021

X Pd 248/2021 Os-3006/21

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani na podlagi 
51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (v na-
daljevanju: ZDSS-1)1 obvešča vse zainteresirane stran-
ke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlaga-
teljem: Sindikati v zdravstvu Slovenije Pergam, matična 
št.: 1514628000, Trg Osvobodilne fronte 14, Ljub ljana 
in nasprotnim udeležencem: Univerzitetni klinični center 
Ljub ljana, matična št.: 5057272000, Zaloška cesta 2, 
Ljub ljana, zaradi: izvrševanja kolektivne pogodbe – iz-
plačevanje dodatkov.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci 
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, 
imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek 
51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko 
prijavijo ves čas postopka (drugi odstavek 51. člena 
ZDSS-1).

Poravnalni in prvi narok za glavno obravnavo je raz-
pisan na dan 15. 12. 2021 ob 8.30, soba št. 2/I, Delovno 
in socialno sodišče, Resljeva 14, Ljub ljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na ogla-
sni deski tega sodišča dne 27. septembra 2021.

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani
dne 27. 9. 2021

1 Uradni list RS, št. 10/04.
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Spričevala preklicujejo

Auguštin Jerneja, Žavcerjeva 19, Ljub ljana, preklic 
diplome, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 58 z dne 
2. 9. 2016, pod oznako gne-336992. gnj-343537

Drugo preklicujejo

AAM OKIĆ d.o.o., Dunajska cesta 10, Ljub ljana, iz-
vod licence, št. GE010296/08297/007, za vlečno vozilo, 
reg. št. LJ 48-KUV, veljavnost do 12. 12. 2023. gni-343538

AB Trans d.o.o., Na hrib 15, Škofljica, izvod licen-
ce, št. 014422/001, za vozilo Iveco, reg. št. LJ 799-UK, 
veljavnost do 4. 10. 2021. gnb-343520

AB Trans d.o.o., Na hrib 15, Škofljica, izvod licence, 
št. 014422/003, za vozilo Renault, reg. št. LJ 38-HEM, 
veljavnost do 4. 10. 2021. gnz-343521

Avdić Admir, Ljub ljanska cesta 45, Grosu-
plje, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, 
št. IZO-07/1565, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 
2007. gnn-343533

CAMPAGNOLO KOPER d.o.o., Cvetkova ulica 1, 
Ljub ljana, izvod licence, št. GE009696/05268/052, za 
vlečno vozilo, reg. št. KPCAMP52, veljavnost do 13. 5. 
2023. gnu-343526

FRBEJZAR d.o.o., Obrtna ulica 28, Murska Sobota, 
izvod licence, št. GE009515/03411/004, za vozilo reg. 
št. MSMJ307, veljavnost do 7. 2. 2023. gnt-343527

JOŽEF TRANSPORT d.o.o., Jakob pri 
Šentjurju 24, Šentjur, potrdilo za voznika, 
št. 016659/BGD62-2-3627/2021, izdano na ime Kenan 
Tutkur, veljavnost od 30. 6. 2021 do 6. 4. 2023, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnw-343524

Lukač Ilija, Tacenska cesta 67, Ljub ljana, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500064914000, izdal Cetis 
Celje d.d. gnk-343536

Nonković Miodrag, Puntarijeva 6, Koper – Capo-
distria, spričevalo o strokovni usposobljenosti za opra-
vljanje cestnega prevoza blaga, št. 801757, izdajatelj 
Ministrstvo za promet, leto izdaje 2011. gnd-343518

Preklici

P2P TRANSPORT d.o.o., Letališka cesta 27, Ljub-
ljana, izvod licence, št. 017110/007, za vozilo Renault 
Master, reg. št. LJ P2P 10, veljavnost do 14. 5. 2025. 
gnv-343525

PERIĆ TRANS COMPANY d.o.o., Cesta na Dobro-
vo 93, Celje, izvod licence, št. GE008768/07749/005, 
za vozilo reg. št. CEEJ-090, veljavnost do 5. 5. 2022. 
gns-343528

PERIĆ TRANS COMPANY d.o.o., Cesta na Dobro-
vo 93, Celje, izvod licence, št. GE008768/07749/004, 
za vozilo reg. št. CEEJ-089, veljavnost do 5. 5. 2022. 
gnr-343529

PERIĆ TRANS COMPANY d.o.o., Cesta na Dobro-
vo 93, Celje, izvod licence, št. GE008768/07749/003, 
za vozilo reg. št. CEEJ-088, veljavnost do 5. 5. 2022. 
gnq-343530

PERIĆ TRANS COMPANY d.o.o., Cesta na Dobro-
vo 93, Celje, izvod licence, št. GE008768/07749/002, 
za vozilo reg. št. CEEV-916, veljavnost do 5. 5. 2022. 
gnt-343531

PERIĆ TRANS COMPANY d.o.o., Cesta na Dobro-
vo 93, Celje, izvod licence, št. GE008768/07749/001, 
za vozilo reg. št. CEEV-917, veljavnost do 5. 5. 2022. 
gno-343532

PETEK TRANSPORT, d.o.o., Ribnica, Gornje Lepov-
če 99, Ribnica, izvod licence, št. GE011412/00326/026, 
za vozilo reg. št. LJ 74-UZS, veljavnost do 2. 7. 2025. 
gnx-343523

Ribona, d.o.o., Stritarjeva ulica 14, Maribor, certifikat 
NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, št. IZO-07/1612, 
izdan na ime Blerim Škodra, izdajatelj Šolski center Ce-
lje, leto izdaje 2007. gnd-343522

Volf Arsen, Tribuče 29a, Črnomelj, potrdilo o opra-
vljenem tečaju za varno delo z motorno žago in trak-
torjem, izdajatelj Srednja gozdarska in lesarska šola 
Postojna, leto izdaje 2007. gnc-343519

ZMAK SERVIS, ZLATKO VELIČ S.P., Gorenjska 
cesta 16, Medvode, preklic digitalne tahografske kartice, 
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 145 z dne 10. 9. 
2021, pod oznako gnd-343468. gnm-343534

ZMAK SERVIS, ZLATKO VELIČ S.P., Gorenj-
ska cesta 16, Medvode, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500041282001, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Zlatko Velič. gnl-343535
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