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Javni razpisi

 Ob-3341/21

Sprememba
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), 
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 51. čle-
na Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Progra-
ma razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 36/19, 
108/20 in 163/21), objavlja spremembo 5. javnega raz-
pisa za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje 
za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje 
ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim 
okoljskim praksam za projekte EIP.

1. V javnem razpisu za podukrep 16.5 Podpora za 
skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali 
prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim 
projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP 
(Uradni list RS, št. 167/21) se v poglavju z naslovom 
»8. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis za projek-
te EIP«, pri merilu »1.1 Sestava partnerstva«, pri točki 
»c) najmanj enega člana, ki je pravna oseba, ki opravlja 
dejavnost izobraževanja na področju kmetijstva, varstva 
okolja, ohranjanja narave ali varstva voda v skladu z 
zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in 
izobraževanja, zakonom, ki ureja višje strokovno izo-
braževanje oziroma zakonom, ki ureja visoko šolstvo.« 
število »1« nadomesti s številom »2«.

2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjene.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 430-0127/2021-141 Ob-3307/21
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona 

o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 57/96, 90/05, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN, 60/17 
– ZPVPJN-B) izdaja Mestna občina Murska Sobota, 
Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota

popravek
Javnega razpisa za dodelitev pomoči za razvoj 
podjetništva in malega gospodarstva v Mestni 

občini Murska Sobota v letu 2021
V Javnem razpisu za dodelitev pomoči za razvoj 

podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini 
Murska Sobota v letu 2021, se v poglavju II. prvi odsta-
vek spremeni tako, da se glasi:

»Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne ob-
čine Murska Sobota za leto 2021 v višini 74.651,08 EUR. 
Predvidena okvirna sredstva po področjih so sledeča:

35.637,63 EUR za sofinanciranje materialnih in ne-
materialnih investicij (ukrep 1)

35.896,84 EUR za sofinanciranje najemnin poslov-
nih prostorov (ukrep 2)

3.116,61 EUR za sofinanciranje samozaposlovanja 
in odpiranja novih delovnih mest (ukrep 3)«.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 35205-1/2021-2550-2 Ob-3332/21
Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona 

o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18), dru-
ge alineje prvega odstavka 68. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in Pravilnika o postop-
kih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 50/07, 61/08, 26/09, 99/09, 3/13, 81/16) 
objavljamo

javni razpis
za brezplačno uporabo prostorov Okoljskega 
centra, Trubarjeva 50, Ljub ljana, za leti 2022  

in 2023
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega upo-

rabnika, ki bo oddal prostore v brezplačno uporabo: 
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, 
Dunajska cesta 48, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-
sa je dodelitev prostorov Okoljskega centra v brezplačno 
uporabo (v skupni površini 315 m2) za leti 2022 in 2023, 
na naslovu Okoljskega centra, Trubarjeva 50, Ljub ljana.

3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičeni vlagatelji so: konzorcij oziroma poveza-

va najmanj petih nevladnih organizacij, ki delujejo na po-
dročju varstva okolja, ohranjanja narave ali na področju 
urejanja prostora (pravne osebe, ustanovljene na pod-
lagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona 
o zavodih – samo zasebni zavodi) in imajo podeljen sta-
tus nevladne organizacije v javnem interesu na področju 
varstva okolja, ohranjanja narave ali urejanja prostora, 
priznan na dan oddaje vloge na javni razpis. Vloge dru-
gih sub jektov bodo zavržene in ne bodo obravnavane.

Ministrstvo bo z izbranimi uporabniki sklenilo po-
godbo o brezplačni uporabi prostorov za leti 2022 in 
2023. Uporabniki krijejo obratovalne stroške, stroške 
manjših vzdrževalnih del, stroške zavarovanja in druge 
stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo.

4. Merila za ocenjevanje vlog:
A) Število nevladnih organizacij v konzorciju:
– če je v konzorciju povezanih 6–7 nevladnih orga-

nizacij, dobijo vlagatelji 1 točko,
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– če je v konzorciju povezanih 8–9 nevladnih orga-
nizacij, dobijo vlagatelji 2 točki,

– če je v konzorciju povezanih več kot 9 nevladnih 
organizacij, dobijo vlagatelji 3 točke.

Vse nevladne organizacije v konzorciju morajo iz-
polnjevati osnovne pogoje za kandidiranje po tem jav-
nem razpisu.

Dokazilo: Vlagatelji predložijo podpisano konzorcij-
sko pogodbo, iz katere mora biti izkazana namera, da 
bodo člani konzorcija in nosilec konzorcija v primeru, da 
bodo upravičeni do brezplačne uporabe prostorov, te 
prostore dejansko uporabljali za svojo dejavnost ter do-
ločen način uporabe teh prostorov in način delitve obra-
tovalnih stroškov, stroškov manjših vzdrževalnih del, 
stroškov zavarovanja in drugih stroškov. Konzorcijska 
pogodba mora določati, da v imenu vseh konzorcijskih 
partnerjev vlogo na javni razpis podaja nosilec konzorci-
ja, ki je pooblaščen, da v imenu in na račun vseh članov 
konzorcija sklene pogodbo o brezplačni uporabi pro-
storov (pooblastilo za sklenitev pogodbe za brezplačno 
uporabo prostorov Okoljskega centra).

B) Brezplačna uporaba drugih prostorov:
V kolikor nima nosilec konzorcija niti nobeden iz-

med članov konzorcija, na dan oddaje vloge, sklenjene 
pogodbe za brezplačno uporabo prostorov za leto 2022 
in leto 2023 na območju Mestne občine Ljub ljana, dobijo 
vlagatelji 3 točke.

Dokazilo: Izjava nosilca in vseh članov konzorcija 
na obrazcu prijave.

C) Aktivnosti nosilca in članov konzorcija na nacio-
nalnem ali mednarodnem nivoju – sodelovanje pri pro-
jektih varstva okolja, ohranjanja narave ali urejanja pro-
stora, pri katerih so udeležene skupaj vsaj tri nevladne 
organizacije (nosilec/član konzorcija in še vsaj dve ne-
vladni organizaciji), ki so bili zaključeni najkasneje v ob-
dobju treh let od dneva oddaje vloge:

– če gre za sodelovanje v vsaj 6 projektih, dobijo 
vlagatelji 1 točko,

– če gre za sodelovanje v vsaj 7–12 projektih, do-
bijo vlagatelji 2 točki,

– če gre za sodelovanje v več kot 12 projektih, do-
bijo vlagatelji 3 točke.

Dokazilo: naziv projekta, kratek opis projekta, da-
tum začetka in zaključka, navedba partnerjev na obraz-
cu prijave.

D) Aktivnosti nosilca in članov konzorcija na nacio-
nalnem ali mednarodnem nivoju – sodelovanje pri pro-
jektih varstva okolja, ohranjanja narave ali urejanja pro-
stora, pri katerih so udeležene skupaj vsaj tri nevladne 
organizacije (nosilec/član konzorcija in še vsaj dve ne-
vladni organizaciji), ki se izvajajo tudi v letu 2022 ali ka-
sneje in za katere je na dan oddaje vloge že sklenjena 
pogodba:

– če gre za sodelovanje v vsaj 3 projektih, dobijo 
vlagatelji 1 točko,

– če gre za sodelovanje v vsaj 4–5 projektih, dobijo 
vlagatelji 2 točki,

– če gre za sodelovanje v več kot 5 projektih, dobijo 
vlagatelji 3 točke.

Dokazilo: naziv projekta, opis projekta, datum za-
četka in predvidenega zaključka, navedba partnerjev 
na obrazcu prijave.

V primeru, da dve ali več vlog pridobi enako število 
točk na podlagi zgoraj navedenih meril, se kot predno-
stni kriterij upošteva večje število točk pri merilu pod 
črko D. Če so vloge še vedno izenačene, se upoštevajo 
nadaljnji prednostni kriteriji, kot si sledijo: merilo pod 
črko A, nato pod črko B, nato pod črko C, nazadnje pa 
vrstni red prispetja vlog.

5. Obdobje brezplačne uporabe prostorov: izbrani 
uporabniki sklenejo pogodbo o brezplačni uporabi pro-
storov Okoljskega centra, Trubarjeva 50, Ljub ljana, za 
leti 2022 in 2023, in sicer do 31. 12. 2023.

6. Rok v katerem lahko vlagatelji predložijo vloge 
ter način predložitve vlog

Vloge morajo, ne glede na način oddaje, prispeti 
v Glavno pisarno Ministrstva za okolje in prostor, Du-
najska cesta 48, 1000 Ljub ljana, najkasneje do srede, 
1. decembra 2021, do 12. ure.

Vloge se oddajo na priloženem obrazcu.
7. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: od-

piranje vlog bo v četrtek, 2. decembra 2021, ob 9. uri, 
na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 
cesta 48, Ljub ljana (sejna soba 335, v 3. nadstropju). 
Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve 
oziroma dospetja.

8. Vlagateljem bo ministrstvo posredovalo sklep 
o izboru oziroma obvestilo o neizboru najkasneje v roku 
30 dni od dneva odpiranja. Vlagatelj vloge lahko vloži 
na Ministrstvo za okolje in prostor pritožbo v roku 8 dni 
od prejema sklepa oziroma obvestila. Vložena pritožba 
ne zadrži podpisa pogodbe z izbranim uporabnikom. 
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi ka-
terih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo 
biti postav ljena merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo 
s sklepom odloči o pritožbi v roku 15 dni.

9. Javni razpis šteje kot objava namere o skleni-
tvi pravnega posla brezplačne uporabe nepremičnega 
premoženja.

10. Dokumentacija za prijavo je na voljo na sple-
tnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministr-
stva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-mini-
strstva-za-okolje-in-prostor/

Ministrstvo bo vse spremembe javnega razpisa 
(vključno z informacijami iz objave javnega razpisa) ter 
druge ključne informacije v zvezi z javnim razpisom ob-
javilo na svoji spletni strani ob objavi javnega razpisa. 
Za dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko 
zaprosite na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri če-
mer se sklicujte na številko 35205-1/2021-2550.

11. V kolikor ni s tem razpisom določeno drugače, 
se v postopku izbire uporabnika prostorov smiselno upo-
rabljajo določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna (12. poglavje).

12. Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen in podpisan Obrazec za prijavo na javni 

razpis za uporabo prostorov Okoljskega centra,
– podpisano konzorcijsko pogodbo,
– parafiran vzorec pogodbe o brezplačni uporabi 

prostorov Okoljskega centra.
13. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na ka-

teri mora biti navedeno:
– na prednji strani z vidno oznako »Ne odpiraj – vlo-

ga – javni razpis Okoljski center«,
– na hrbtni strani ime oziroma naziv in naslov vla-

gatelja.
Vlogo natisnite obojestransko. V vsaki oddani zaprti 

ovojnici je lahko samo ena vloga.
Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 5100-16/2021-1 Ob-3330/21
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-

blike Slovenije na podlagi 137. člena Pravilnika o po-
stopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremlja-
nju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 142/20; v nadaljevanju: 
Pravilnik o postopkih), 15. člena Zakona o raziskovalni 
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in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 
57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19; v nadaljeva-
nju: Zakon), Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike 
o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Uradni list 
RS, št. 29/99, MP) in v skladu z Metodologijo ocenje-
vanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 
2017 – uradno prečiščeno besedilo, 6319-2/2013-39 
z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 
6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 
z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 
6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 
z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 
6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 
z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 
6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 
z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 
631-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 
z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 
6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 
z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 
6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 
z dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020, 
6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021, 6319-2/2013-63 z dne 
19. 4. 2021 in 6319-2/2013-64 z dne 5. 7. 2021 (v nada-
ljevanju: Metodologija) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega 

sodelovanja med Republiko Slovenijo  
in Združenimi državami Amerike v obdobju  

od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-

stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Re-
publike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljevanju: agencija).

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

bojnih obiskov slovenskih in ameriških raziskovalcev, ki 
izvajajo skupne aktivnosti znanstvenega sodelovanja (v 
nadaljevanju: bilateralni projekti) v obdobju od 1. 7. 2022 
do 30. 6. 2024 na vseh raziskovalnih področjih. V okviru 
tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Združene 
države Amerike (v nadaljevanju: ZDA).

Na ameriški strani ni javnega razpisa, zato se ame-
riške raziskovalne organizacije v bilateralni projekt vklju-
čujejo na lastne stroške, sodelujoče ameriške razisko-
valce na projektu pa prijavi samo slovenski prijavitelj.

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne orga-

nizacije in zasebni raziskovalci, ki:
1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih razisko-

valne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca 
RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi 
agencija in

2. imajo s strani agencije sofinancirane programe 
oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskova-
nja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sode-
lovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju 
raziskav in inovacij), ki bo zagotavljal osnovni vir financi-
ranja za realizacijo prijavljenega bilateralnega projekta.

4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti 
bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z ZDA, 
povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število 
gostovanj vrhunskih ameriških raziskovalcev v Sloveniji 
ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na 
razpise okvirnih programov Evropske unije na področju 
raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.

5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
5.1. Vstopni pogoji
(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen 

sub jekt prijave na javni razpis (v skladu s 3. točko jav-
nega razpisa).

(2) Vodja bilateralnega projekta mora imeti evi-
denčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan 
v Evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev pri 
agenciji.

(3) Vodja bilateralnega projekta mora imeti doktorat 
znanosti in izpolnjevati pogoje raziskovalne uspešnosti 
za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo Zakon, 
Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje 
izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta 
(Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o po-
gojih za vodje) in Metodologija.

(4) Minimalni kvantitativni vstopni pogoji za vodjo 
prijavljenega bilateralnega projekta, ki jih določa Meto-
dologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstve-
nih objav (A1), dokumentirano sodelovanje z drugimi 
financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalno število 
čistih citatov v zadnjih desetih letih, kar mora vodja 
prijavljenega bilateralnega projekta izkazati. Minimalne 
kvantitativne vstopne pogoje se izračuna po formuli: 
A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih 
citatov). Vrednosti so enake za vse vede.

(5) Obdobje izvajanja bilateralnega projekta je lah-
ko največ dve leti.

5.2. Ostali pogoji
(1) Če prijavljeni vodja bilateralnega projekta v zad-

njem obdobju najmanj tri mesece ni bil zaposlen ali 
samozaposlen v raziskovalni dejavnosti (raziskovalna 
odsotnost), se lahko pri izpolnjevanju vstopnega pogoja 
za vodjo bilateralnega projekta namesto zadnjih pe-
tih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje 
obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. 
Prav tako se upoštevano obdobje podaljša v primeru 
dejansko izrabljenega dopusta iz naslova zavarovanja 
za starševsko varstvo, dokumentirane odsotnosti zaradi 
bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, 
določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in 
zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, daljše od treh 
mesecev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpli-
va izraba starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti 
z dela. Če vodja bilateralnega projekta v zadnjih petih 
letih ni bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti, je treba 
v prijavo vpisati zadnje intervalno obdobje, ki vključuje 
obdobje petih let v raziskovalni dejavnosti. V prijavi je 
treba navesti daljšo dokumentirano odsotnost in razloge. 
Pri preverjanju vstopnih pogojev bo agencija upoštevala 
le podatke, navedene v prijavi. Raziskovalna odsotnost 
se v prijavi v opombah navede tudi za ostale sodelujoče 
raziskovalce, če je to potrebno za izpolnjevanje pogojev 
za opravljanje predmeta javnega razpisa.

(2) Pri prijavljenem bilateralnem projektu morajo so-
delovati raziskovalci obeh držav. Prijavitelj iz partnerske 
države mora podati soglasje k vsebini prijave in k sode-
lovanju ameriških raziskovalcev na bilateralnem projektu.

(3) Med sodelujočimi raziskovalci v Republiki Slo-
veniji mora biti vključen vsaj en doktorski študent ali 
raziskovalec, pri katerem od njegovega zagovora prve-
ga doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto 
zagovora doktorata; od leta 2016 naprej).

(4) Člani projektne skupine morajo imeti evidenčno 
številko raziskovalca pri agenciji (so vpisani v Evidenco 
RO oziroma register zasebnih raziskovalcev).

5.3. Izpolnjevanje pogojev
Pogoji morajo biti izpolnjeni na dan zaključka jav-

nega razpisa. V primeru neizpolnjevanja pogojev, se 
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prijava na predlog strokovne komisije s sklepom direk-
torja zavrne.

6. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinan-
ciranje

Prijave bo ocenjevala strokovna komisija, ki jo 
s sklepom imenuje direktor.

Strokovna komisija pri ocenjevanju prijav predno-
stno upošteva:

a. 20 % delež prijav bilateralnih projektov, katerih 
nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora 
prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se 
leto zagovora doktorata; od leta 2016 naprej),

b. prijave, katerih vodje so imeli odobrene bilate-
ralne projekte na zadnjih dveh razpisih za sofinancira-
nje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Repu-
bliko Slovenijo in ZDA (Javni razpis za sofinanciranje 
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko 
Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju 
od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021 in Javni razpis za sofi-
nanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med 
Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike 
v obdobju od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020; v nadaljevanju: 
projekti zadnjih dveh razpisov).

Strokovna komisija pripravi predlog prednostnega 
seznama prijav ločeno za projekte zadnjih dveh razpisov 
in ločeno za ostale prijave v skladu z Metodologijo in 
določili tega razpisa, pri čemer v obeh primerih razvrsti 
prijave po sledečem vrstnem redu:

1) na vrh seznama vseh prijav se razvrsti 20 % pri-
jav, katerih vodje so raziskovalci, pri katerih od njihove-
ga zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let 
(upošteva se leto zagovora doktorata), po padajočem 
vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za znanstve-
no uspešnost vodje bilateralnega projekta, ki se določi 
na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih 
(v nadaljevanju: ocena A1). V kvoti 20 % prijav se ne 
upoštevajo prijave iz druge točke tega odstavka;

2) za tem razvrstitvi vse druge prijave po pada-
jočem vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za 
znanstveno uspešnost vodje bilateralnega projekta, ki 
se določi na podlagi ocene A1.

Strokovno telo pripravi predlog finančno ovredno-
tenega predloga prednostnega seznama prijav ločeno 
za projekte zadnjih dveh razpisov in ločeno za ostale 
prijave, glede na sredstva, predvidena v javnem razpisu.

Predlog prednostnega seznama prijav ločeno za 
projekte zadnjih dveh razpisov in ločeno za ostale prija-
ve obravnava Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: 
ZSA). O izboru prijav za sofinanciranje odloči direktor 
s sklepom o izboru prijav na predlog sklepa ZSA o iz-
boru prijav, na podlagi katerega se prijaviteljem izdajo 
obvestila o izboru prijav.

7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in sofi-
nanciranje bilateralnih projektov

Okvirna višina sredstev javnega razpisa je 
900.000,00 EUR, od tega:

– okvirno 600.000,00 EUR za prijave projektov zad-
njih dveh razpisov (odobri se do 200 prijav),

– okvirno 300.000,00 EUR za ostale prijave.
V primeru nerazdeljenih sredstev za prijave pro-

jektov zadnjih dveh razpisov se sredstva namenijo za 
ostale prijave.

Agencija bo posamezni bilateralni projekt sofinan-
cirala v skupni višini 3.000 EUR, in sicer do porabe raz-
položljivih sredstev.

Realizacija je vezana na zagotovitev sredstev v fi-
nančnih načrtih agencije v letih 2022, 2023 in 2024.

Agencija bo slovenskim raziskovalcem (v okvi-
ru predmetnega javnega razpisa) ob obiskih v ZDA 
sofinancirala:

– stroške namestitve,
– mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj 

ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa,
– lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kra-

ja raziskovalne organizacije v ZDA (tudi javni prevoz 
od letališča do kraja namestitve oziroma raziskovalne 
organizacije) in

– dnevnice do višine, določene v veljavni uredbi, 
ki ureja višino povračil stroškov za službena potovanja 
v tujino.

Agencija bo ameriškim raziskovalnim organizacijam 
v okviru predmetnega javnega razpisa ob obiskih v Re-
publiki Sloveniji sofinancirala:

– stroške namestitve, do največ 100 EUR dnevno 
za kratke obiske do 14 dni. Ob obiskih, daljših od 15 dni, 
pa stroške namestitve največ do 1.250 EUR mesečno in

– dnevnice do višine določene v veljavni uredbi, ki 
ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih 
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po za-
ključku obiska. Slovenski prijavitelj poskrbi za kritje stro-
škov zdravstvenega zavarovanja raziskovalcev.

8. Čas izvajanja sofinanciranja predmeta javnega 
razpisa

Dodeljena sredstva se uporabijo za izvedbo med-
sebojnih obiskov v obdobju izvajanja sofinanciranja od 
1. 7. 2022 do 30. 6. 2024.

V kolikor epidemiološke razmere zaradi omejitev, 
ki bodo veljale v obeh državah, ne bodo omogočale 
izvedbe obiskov, ki so predmet tega javnega razpisa, 
bo agencija obdobje izvajanja bilateralnih projektov na 
podlagi utemeljene vloge podaljšala za čas veljavnosti 
navedenih ukrepov.

9. Prijava na javni razpis
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
9.1. izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: 

ARRS-MS-BI-US-11-2021 – Prijavna vloga za sofinan-
ciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med 
Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike 
v obdobju od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024.

9.2. izjavo o soglasju ameriškega prijavitelja k vse-
bini prijave in k sodelovanju ameriških raziskovalcev na 
bilateralnem projektu.

10. Način, oblika in rok za oddajo prijav
a. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati v enem 

izvodu v elektronski obliki na naslov ZDA21@ARRS.SI 
in v enem izvodu v papirni obliki skupaj s prilogami na 
naslov agencije, pri čemer je za identičnost vsebine 
obeh prijavnih obrazcev odgovoren prijavitelj.

b. Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovoj-
nicah z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na Javni razpis 
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelova-
nja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami 
Amerike v obdobju od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024« ter 
z navedbo naziva in naslova prijavitelja v glavno pisar-
no Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana. Prijava 
mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastop-
nika oziroma pooblaščene osebe RO in žigom RO ali 
s kvalificiranim digitalnim podpisom zastopnika oziroma 
pooblaščene osebe RO. Ovojnica s prijavo mora pri-
speti na naslov agencije do vključno ponedeljka, 20. 12. 
2021, do 14. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, 
oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 
vključno ponedeljka, 20. 12. 2021, do 14. ure (poštni 
žig). V vsaki pošiljki z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na 
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalne-
ga sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi 
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državami Amerike v obdobju od 1. 7. 2022 do 30. 6. 
2024« je lahko le ena prijava.

c. Prijave oddane v elektronski obliki morajo biti 
enake kot papirne prijave in jih morajo prijavitelji posre-
dovati do vključno ponedeljka, 20. 12. 2021, do 14. ure 
(samo prijavni obrazec brez prilog; zaradi avtomatične 
obdelave podatkov je zaželen format .doc, ki ni podpi-
san in žigosan). Če prijavitelj do roka za oddajo prijav 
pravočasno ne odda elektronske prijave, gre za formal-
no nepopolno prijavo.

d. Prijava se šteje za formalno popolno, če je od-
dana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter 
vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa 
ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane 
v skladu s Pravilnikom o postopkih. Dodatne doku-
mentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni 
dokumentaciji, agencija v postopku ocenjevanja ne bo 
upoštevala.

e. Nepravočasnih (glej točko b) in nepravilno ozna-
čenih prijav komisija za odpiranje ne bo obravnavala in 
bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijavitelju 
(razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati pri-
javitelja in se prijava odpre).

11. Kraj, datum in čas odpiranja prijav: odpiranje 
prijav bo v četrtek, 23. 12. 2021, ob 10. uri, v sobi 302, 
v 3. nadstropju Javne agencije za raziskovalno dejav-
nosti Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljub ljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno 
označene prijave.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izi-
du javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v osmih dneh od sklepa direktorja o iz-
boru prijav za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega 
sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi dr-
žavami Amerike v obdobju od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024.

13. Dodatne informacije
Javni razpis in prijavni obrazec bosta od dneva ob-

jave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je objavljena tudi na spletni strani agencije www.arrs.si.

Dodatne informacije lahko zainteresirani do-
bijo na agenciji pri Fani Rožič Novak osebno ali po 
tel. 01/400-59-50, vsak delavnik ali po elektronski pošti: 
Fani.Rozic-Novak@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 354-811/2021-4 Ob-3315/21
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 
81/16) in Statuta Mestne občine Ljub ljana (Uradni list 
RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja 
Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 1000 Ljub ljana

javni razpis
za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij 

in neprofitnih organizacij v Mestni občini Ljub ljana 
za leto 2022 s področja varstva okolja

1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov 

nevladnih organizacij in neprofitnih organizacij v Mestni 
občini Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) v letu 
2022, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja in 
narave.

Sofinancirani bodo le projekti/aktivnosti, ki bodo 
izvedeni na območju MOL, in sicer:

– Sklop A: Projekt ZUNAJ – Oživljanje zelenih po-
vršin z vključevanjem lokalnih prebivalcev.

– Sklop B: Izvedba naravovarstvenih ukrepov za 
ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogro-
ženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama).

– Sklop C: Ukrepi prilagajanja na podnebne spre-
membe.

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi tudi 
tekoče projekte v delu, ki še niso sofinancirani iz javnih 
sredstev. MOL bo sofinanciral le aktivnosti, ki bodo za 
udeležence brezplačne.

Posamezna okoljska nevladna organizacija in ne-
profitna organizacija lahko prijavi na posamezen sklop 
javnega razpisa največ 2 projekta. Če bo vlagatelj na 
posamezen sklop vložil več kot 2 projekta, bosta v na-
daljnjo obravnavo vzeti prvi dve prispeli vlogi, ki ju bo 
kot takšni evidentiral MOL. Istega projekta se ne sme 
prijaviti na več sklopov.

Projekti morajo biti zaključeni najkasneje do 26. ok-
tobra 2022, kar pomeni, da mora MOL končno poročilo 
prejeti najkasneje na omenjeni datum.

2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavi-
telji na razpis

Upravičeni vlagatelji so: okoljske nevladne organi-
zacije in neprofitne organizacije, ki aktivno delujejo na 
področju varstva okolja, ohranjanja narave ali urejanja 
krajine (pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zako-
na o društvih, Zakona o ustanovah in zasebni zavodi, 
ustanovljeni na osnovi Zakona o zavodih) in imajo se-
dež v MOL.

Vloge drugih sub jektov bodo zavrnjene.
Vlagatelj s podpisom vloge izjavlja tudi, da je regi-

striran kot pravna oseba zasebnega prava.
V primeru, če vlogo v imenu vlagatelja podpisuje 

pooblaščenec, je treba priložiti pooblastilo zakonitega 
zastopnika, s katerim pooblaščenca pooblašča za pod-
pis vloge za sofinanciranje.

Pri sklopu A morata biti metodologija dela oziroma 
orodje zasnovana tako, da lastnik zemljišča nima stro-
škov z izvajanjem aktivnosti in nadaljnjega vzdrževanja 
zemljišča.

Pri projektu/aktivnostih iz sklopa A in C, ki se ne 
bodo izvajale na zemljiščih v lasti MOL, mora izvajalec 
pridobiti soglasje lastnika zemljišča oziroma pri sklo-
pu C priložiti izjavo lastnika.

Pri projektu/aktivnostih iz sklopa B mora izvajalec 
do izvedbe projekta pridobiti soglasje lastnika zemljišča. 
V primeru posega v naravo, za katerega je potrebno pri-
dobiti dovoljenje za poseg v naravo ali naravovarstveno 
soglasje, mora vlagatelj priložiti k vlogi pozitivno mnenje 
Zavoda RS za varstvo narave.

V obrazcih 4A, 4B in 5C je potrebno navesti vse 
načrtovane izdatke. V primeru, da bo vlagatelj v vlogi 
v okviru zaprošenih sredstev navedel stroške, ki ne 
štejejo med upravičene, bodo le-ti odšteti od vsote za-
prošenih sredstev.

3. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev razpisa je 60.000,00 EUR 

(20.000,00 EUR za sklop A, 15.000,00 EUR za sklop B in 
25.000 EUR za sklop C).

MOL si pridružuje pravico do spremembe okvirne 
višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v postopku sprejemanja spremembe prora-
čuna ali rebalansa proračuna MOL za leto 2022.

4. Roki za oddajo vloge
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti, kot 

priporočeno pošiljko, na naslov: Mestna občina Ljub-
ljana, p.p. 25, 1001 Ljub ljana, in sicer najkasneje do 
vključno 15. 12. 2021 (velja datum poštnega žiga).

Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, 
z obvezno oznako na prednji strani »Ne odpiraj – vlo-
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ga: Sofinanciranje projektov nevladnih organizacij in 
neprofitnih organizacij v MOL za leto 2022 s področja 
varstva okolja – sklop …..«. Na hrbtni strani ovojnice 
mora biti naveden naziv in naslov ter poštna številka in 
kraj vlagatelja.

Če ovojnica, ki vsebuje vlogo, ne bo pravilno izpol-
njena in označena (z vsemi elementi, ki so navedeni 
zgoraj v tej točki tega razpisa), je MOL ne bo obravna-
vala ter bo s sklepom zavržena.

Vloga mora vsebovati vse dokumente, skladno 
z razpisno dokumentacijo, ki morajo biti predloženi v slo-
venskem jeziku, in vrednoteni v eurih.

V vsaki oddani zaprti ovojnici je lahko samo ena 
vloga.

5. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog, ki ga vodi področna komisija in ne 

bo javno, se bo pričelo 17. 12. 2021. Kolikor se zaradi 
velikega števila prejetih vlog odpiranje ne bo zaključilo 
isti dan, se bo nadaljevalo naslednji dan. Vloge se bodo 
odpirale po vrstnem redu dospetja.

Na odpiranju bo področna komisija ugotavljala po-
polnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zah-
tevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog 
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo področna komisija 
v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da jo 
v roku 3 dni dopolnijo.

6. Merila in drugi pogoji za izbor projektov/aktivnosti 
v sofinanciranje

Najnižje število točk, ki ga mora doseči projekt/ak-
tivnost pri merilih, je 50 točk, kar velja za oba sklopa 
(A in B). MOL bo sredstva dodeljevala na podlagi do-
seženih točk pri ocenjevanju vlog, začenši pri najvišje 
ocenjenih vlogah, do porabe razpoložljivih sredstev. Ob 
dodeljevanju sredstev bo področna komisija upoštevala 
tudi omejitev, da MOL sofinancira projekte/aktivnosti 
v višini največ 75 % celotne vrednosti projekta/aktivno-
sti, vendar:

– za sklop A ne več kot 20.000,00 EUR,
– za sklop B ne več kot 7.000,00 EUR in
– za sklop C ne več kot 12.500 EUR.
Kolikor se na enem sklopu ne porabijo vsa razpolož-

ljiva sredstva, se neporabljena sredstva prerazporedijo 
na drug sklop.

Merila za sklop A:
– komunikacijski načrt,
– procesni načrt,
– sodelovanje s pobudniki in ostalimi deležniki,
– sestava projektne skupine,
– izkušnje na področju skupnostnih in participativ-

nih prostorskih intervencij.
Merila za sklop B:
– vsebinska kakovost projekta/aktivnosti,
– popis vrst na območju izvajanja projekta,
– reference nevladnih organizacij ali neprofitne or-

ganizacije s področja revitalizacije ali vzpostavitve na-
domestnega habitata (2018–2021),

– število izobraževalnih aktivnosti.
Merila za sklop C:
– vsebinska kakovost projekta/aktivnosti,
– izvirnost,
– nadgradljivost,
– strošek letnega vzdrževanja.
Merila so podrobneje specificirana in s točkami 

ovrednotena v razpisni dokumentaciji.
Vloga, ki ji bo področna komisija v postopku oce-

njevanja pri merilu »Vsebinska kakovost projekta/aktiv-
nosti« dodelila nič točk, bo zavrnjena.

V primeru, da bo v fazi ocenjevanja več predlaganih 
projektov/aktivnosti doseglo enako število točk in bi bila 

z njihovo izbiro presežena razpoložljiva sredstva, se bo 
o izbiri projektov/aktivnosti odločilo z žrebom, ki ga bo 
opravila področna komisija.

7. Upravičeni stroški
Obdobje upravičenosti stroškov je od pravnomoč-

nosti sklepa o izbiri do 26. oktobra 2022.
Da bi bili stroški upravičeni:
– morajo biti povezani s predmetom razpisa in pred-

videni v finančni konstrukciji projekta/aktivnosti,
– morajo biti potrebni za uspešno izvajanje projek-

ta/aktivnosti,
– morajo biti razumni in v skladu z načeli dobrega 

finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti 
in stroškovne učinkovitosti,

– morajo dejansko nastati,
– morajo biti prepoznavni in preverljivi,
– morajo biti podprti z izvirnimi dokazili,
– morajo biti evidentirani v skladu z ustrezno raču-

novodsko prakso ter prijavljeni v skladu z zahtevami ve-
ljavne računovodske prakse ter v skladu s pravili davčne 
in socialne zakonodaje,

– niso in ne bodo financirani od drugih sofinancer-
jev projekta.

Upravičeni stroški za posameznen sklop so nave-
deni v razpisni dokumentaciji.

Lastna udeležba se lahko izkaže v prostovoljskem 
delu kot ga določa Zakon o prostovoljstvu (Uradni list 
RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).

8. Roki porabe dodeljenih sredstev
MOL bo z izbranimi vlagatelji sklenila pogodbe o so-

financiranju. Sklenitev in izvedba pogodb bosta potekali 
v skladu z določili Odloka o proračunu Mestne občine 
Ljub ljana za leto 2022, morebitnimi spremembami in 
rebalansi proračuna ter veljavnimi zakonskimi in podza-
konskimi predpisi.

Dodeljena sredstva za leto 2022 morajo biti porab-
ljena do 26. oktobra 2022.

9. Odločanje v postopku javnega razpisa in obve-
ščanje o izidu

Na podlagi predloga področne komisije bo o izbra-
nih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisnem po-
dročju na prvi stopnji s sklepi odločila mestna uprava, 
o pritožbah zoper te sklepe pa župan MOL.

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

čen v 4. točki besedila tega javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-

stavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpi-
sne dokumentacije za posamezno razpisno področje 
ter ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (ne-
popolne vloge).

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

in drugih pogojev, določenih v besedilu tega javnega 
razpisa in razpisne dokumentacije,

– tistih vlagateljev, katerih vloge bodo ocenjene 
z manj kot 50 točkami,

– ki jim bo področna komisija dodelila pri merilu 
»Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti« (0) točk,

– ki jih bo področna komisija na podlagi meril za 
ocenjevanje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, 
ocenila kot neustrezne.

MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa 
najkasneje v 90 dneh od zaključka odpiranja vlog.

10. Podpis pogodbe: prejemnikom sredstev bodo 
posredovani sklepi o izboru, hkrati pa bodo tudi pozvani 
k podpisu pogodbe.

11. Dostopnost dokumentacije
Osebni prevzem razpisne dokumentacije je mogoč 

od dneva objave tega javnega razpisa do izteka prijav-
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nega roka, in sicer vsak delovni dan med 9. in 12. uro 
v Oddelku za varstvo okolja Mestne uprave Mestne 
občine Ljub ljana na Zarnikovi ulici 3 v Ljub ljani (IV. nad-
stropje, soba 413, pri Maši Avguštin).

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni 
strani MOL: https://www.Ljub ljana.si/sl/razpisi-razgrni-
tve-in-javne-objave/.

12. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: 
dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo 
in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelji dobijo 
vsak delovni dan do vključno 8. decembra 2021 pri Tini 
Čargo, tel. 01/306-15-82, med 8. in 10. uro oziroma na 
elektronskem naslovu tina.cargo@Ljub ljana.si.

Mestna občina Ljub ljana

 Ob-3331/21
Na podlagi 11., 36. in 40. člena Zakona o jav-

no-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 
23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/11, 
8/14 in 12/19) ter 12. člena Odloka – koncesijskega akta 
za upravljanje in vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic 
v Mestni občini Maribor, Mestna občina Maribor objavlja

javni razpis
za sklenitev Javno-zasebnega partnerstva  

za »Podelitev koncesije za upravljanje  
in vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic  

v Mestni občini Maribor«
1. Izvajalec razpisa: Mestna občina Maribor, Ulica 

heroja Staneta 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju: kon-
cedent).

2. Povabilo k oddaji prijave: koncedent objavlja 
povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa 
za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za »Podeli-
tev koncesije za upravljanje in vzdrževanje avtobusnih 
nadstrešnic v Mestni občini Maribor«. Prijavitelje vljudno 
vabimo k oddaji prijave, ki mora biti v celoti pripravlje-
na v skladu s predmetno razpisno dokumentacijo, ki 
je brezplačno dostopna na spletni strani koncedenta: 
http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=615 in na sple-
tnem naslovu http://www.s-procurement.si/

3. Predmet koncesije: predmet javnega razpisa je 
izbira koncesionarja, ki bo prevzel obveznost izvajanja 
koncesije za upravljanje in vzdrževanje avtobusnih nad-
strešnic v Mestni občini Maribor, ki se izvaja na podlagi 
Odloka – Koncesijskega akta za upravljanje in vzdrže-
vanje avtobusnih nadstrešnic v Mestni občini Maribor 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 23/2021) ter skladno 
z določbo 8. člena Odloka o oglaševanju v Mestni občini 
Maribor (MUV, št. 13/2012, 12/2013, 2/2020 in 14/2021). 
Predmetno razmerje se skladno z opredelitvijo po 6. čle-
nu Koncesijskega akta opredeli kot koncesija storitve.

4. Vrsta postopka: koncedent bo zasebnega part-
nerja izbral v postopku javnega razpisa, ki se bo vodil 
kot konkurenčni dialog v skladu z Zakonom o javno-za-
sebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, v na-
daljnjem besedilu: ZJZP) in ob smiselni uporabi določil 
Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 
14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3).

5. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok 
za predložitev prijav: zahteve glede vsebine in oblike 
prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Rok za prijavo
Končni rok za prejem prijav je 13. 12. 2021 do 

13. ure. Kandidati morajo prijave pripraviti in oddati 
v okviru informacijskega sistema »S-Procurement« na 
spletnem naslovu http://www.s-procurement.si/.

Za vsakršno sporočanje in izmenjavo informacij 
v predmetnem postopku javnega razpisa, Koncedent upo-
rablja informacijski sistem S-Procurement. Dostop do infor-
macijskega sistema je po predhodni registraciji zagotovljen 
preko spletnega naslova: http://www.s-procurement.si.

Javno odpiranje prijav bo potekalo v okviru informa-
cijskega sistema »S-Procurement« s pričetkom 13. 12. 
2021 ob 13.05.

7. Pogoji in merila za izbor ter postopek izbire: 
pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana 
dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni 
dokumentaciji. Prav tako so merila in postopek izbire 
opisani v razpisni dokumentaciji. O izidu javnega razpisa 
bodo vsi kandidati obveščeni v zakonskem roku.

8. Kontaktni podatki
Kontaktna oseba: Aleš Klinc
Elektronski naslov: ales.klinc@maribor.si; telefonski 

kontakt: 02/22-01-466 (g. Klinc)
Mestna občina Maribor

Št. 354-63/2021 Ob-3333/21
Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Do-

lenjske Toplice, objavlja na podlagi 36. člena Zakona 
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 in 57/11) in 
26. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje sto-
ritev obvezne občinske gospodarske javne službe po-
grebne dejavnosti in javne službe pokopališke dejavno-
sti v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 173/21)

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje storitev 

obvezne gospodarske javne službe na področju 
opravljanja pogrebne dejavnosti in javne 

gospodarske službe pokopališke dejavnosti  
v Občini Dolenjske Toplice

1. Naročnik (koncedent): Občina Dolenjske Toplice, 
Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice.

2. Predmet razpisa
Predmet izvajanja gospodarske javne službe ozi-

roma koncesije je:
– 24-urna dežurna služba pogrebne dejavnosti, ki je 

obvezna občinska gospodarska javna služba in obsega 
vsak prevoz pokojnika od kraja smrti do hladilnih pro-
storov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda 
zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma 
drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih pro-
storov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.

– pokopališka dejavnost, ki obsega upravljanje po-
kopališč in je izbirna lokalna javna služba, ki obsega 
naloge:

– zagotavljanje urejenosti pokopališč
– vzdrževanje pokopališč, pokopaliških objektov 

in druge pokopališke infrastrukture (npr. čiščenje in od-
stranjevanje odpadkov in snega, odvoz odpadkov, ure-
janje zelenic, urejanje in obrezovanje dreves, grmovnic 
in žive meje, vzdrževanje poti, skrb za red in čistočo 
na pokopališčih in v pokopaliških objektih, plačilo te-
kočih stroškov vzdrževanja – voda, elektrika, odpadki, 
vzdrževanje grobov posebnega pomena, vzdrževanje 
opuščenih grobov, nadzor nad izvajanjem kamnoseških 
in ostalih del na grobovih v skladu z najemo pogodbo in 
načrtom pokopališča, nadzor nad ustreznim in rednim 
vzdrževanjem grobov v skladu z najemno pogodbo …)

– storitev oddaje mrliških vežic v najem
– storitev grobarjev (služba za izkop in zasu-

tje ter prvo ureditev groba, prekop/prenos posmrtnih 
ostankov …)
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– oddaja grobov v najem (npr. sklepanje najemnih 
pogodb, zaračunavanje grobnine …)

– vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi 
s posegi na območju pokopališč (npr. vodenje trajne evi-
dence o pokopanih, trajne evidence grobov – kataster, 
evidence najemnikov grobov, izdelava programa vzdr-
ževanja pokopališč, pokopaliških objektov in druge po-
kopališke infrastrukture, izdajanje soglasij za postavitev, 
spreminjanje, obnovo, odstranitev spomenikov, soglasij 
za prekop ter soglasij za vsak drug poseg v prostor na 
pokopališčih …)

– sprejem prijave, uskladitev časa in načina po-
grebne slovesnosti/pokopa/prekopa.

Območje opravljanja predmetne dejavnosti je ob-
močje Občine Dolenjske Toplice, in sicer za pokopališča: 
Dolenjske Toplice, Gorenje Sušice, Kočevske Poljane, 
Loška vas, Podturn pri Dolenjskih Toplicah in Soteska.

3. Trajanje koncesijske dejavnosti: koncesija se bo 
podelila za dobo 4 let, s pričetkom 1. 1. 2022 in se lah-
ko podaljša za največ polovico roka ob izpolnjevanju 
pogojev po razpisu.

4. Pogoji ponudnika
Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpol-

njuje pogoje:
– da je registriran za opravljanje pogrebne dejav-

nosti in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano 
v ustanovitveni akt;

– da ima za področje izvajanja koncesije zaposleni 
najmanj dve osebi;

– da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz 
pokojnikov, ki se uporablja izključno v te namene;

– da zagotavlja najmanj en hladilni prostor za dva 
pokojnika;

– da ima najmanj eno transportno krsto;
– da zagotavlja ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi 

s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s po-
kojniki;

– da predloži dokazila, da ima potrebna znanja, iz-
kušnje in sredstva za izvajanje razpisane javne službe 
pogrebne in pokopališke dejavnosti – reference;

– da predloži dokazila, da ima ustrezno opremo, de-
lovne priprave in zadostno število delavcev (kadra), uspo-
sobljenih za izvajanje razpisane javne službe pogrebne in 
pokopališke dejavnosti, ki so predmet te koncesije;

– da predloži tri bianco menice z menično izjavo za 
kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe in kopijo 
zavarovalne police za morebitno povračilo škode kon-
cedentu;

– da lahko zagotovi izvajanje razpisane dejavnosti 
v okviru standardov in normativov;

– da poda izjavo o zagotavljanju osnovnega pogre-
ba v skladu z določbo Zakona o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti ZPPDej;

– da ima na dan oddaje vloge poravnane davke 
in prispevke ter da ni v postopku prisilne poravnave, 
stečaja ali likvidacije in v zadnjih šestih mesecih ni imel 
blokiranega transakcijskega računa;

– da poda izjavo o nekaznovanosti;
– da izpolnjuje druge pogoje, ki jih zahteva veljavna 

zakonodaja.
Ponudniki lahko predložijo jamstvo, da bo ustrezna 

oprema, prostori in kader na voljo pred podpisom kon-
cesijske pogodbe, če bodo izbrani na javnem razpisu.

V kolikor ponudnik nastopa v razpisu s podizvajal-
ci, veljajo za podizvajalce enaki pogoji in kriteriji kot za 
glavnega ponudnika.

5. Prevzem razpisne dokumentacije: celotna razpi-
sna dokumentacija s prilogami je na voljo na spletni stra-
ni naročnika na naslovu https://www.dolenjske-toplice.si/

6. Izdelava ponudbe
Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati 

in izpolniti vse obrazce razpisne dokumentacije. Vsi do-
kumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, pod-
pisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom 
ponudnika. Morebitne popravke mora ponudnik opremiti 
z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe. Vsi listi 
ponudbene dokumentacije morajo biti zloženi po vr-
stnem redu, kot je naveden v tej razpisni dokumentaciji. 
Vzorec pogodbe mora biti s strani ponudnika parafiran 
in žigosan.

Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje obrazce:
– Ponudba (OBR-1)
– Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-2)
– Izjava o finančni in poslovni sposobnosti (OBR-3)
– Izjava o nekaznovanosti (OBR-4)
– Izjava o zavarovanju odgovornosti (OBR-5)
– Reference (OBR-6)
– Ponudba cen in koncesijska dajatev (OBR-7)
– Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih ob-

veznosti (OBR-8)
– Koncesijska pogodba (OBR-9).
7. Vprašanja ponudnikov
Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izde-

lavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na 
osnovi pisnih vprašanj po elektronski pošti na naslovu 
obcina@dolenjske-toplice.si. Zadnji rok za posredova-
nje pisnih vprašanj je 16. 11. 2021.

Naročnik bo najpozneje 18. 11. 2021 objavil odgo-
vore na spletni strani naročnika na naslovu https://www.
dolenjske-toplice.si/.

Vprašanja, ki prispejo na naslov naročnika po pred-
videnem roku, se ne upoštevajo. Komunikacije s ponu-
dniki o vprašanjih v zvezi z vsebino razpisa za podelitev 
koncesije v zvezi s pripravo ponudbe, potekajo samo 
preko spletne strani naročnika.

Pred pripravo ponudbe si ponudnik lahko ogleda 
vsa pokopališča, ki so predmet razpisa. Ogled notranjo-
sti mrliške vežice je možen po predhodni najavi konce-
dentu na obcina@dolenjske-toplice.si.

8. Sprememba razpisne dokumentacije: naročnik si 
pridržuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na 
lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila 
najkasneje do 19. 11. 2021. V primeru večjih sprememb 
ali dopolnitev razpisne dokumentacije bo naročnik, gle-
de na obseg in vsebino sprememb, po potrebi ustrezno 
podaljšal rok za predložitev ponudb. Vsi dodatki, spre-
membe in pojasnila kot odgovori na pisna vprašanja 
ponudnikov, ki jih bo sprejel naročnik, so sestavni del 
razpisne dokumentacije in so obvezujoči za vse ponu-
dnike. Ponudbe, ki ne bodo upoštevale celotne razpisne 
dokumentacije in vseh dodatkov, bodo štete za nepravil-
ne in bodo izločene.

9. Postopek za oddajo ponudbe: ponudnik odda 
ponudbo v zapečateni kuverti z napisom: »Ponudba za 
koncesijo 24-urne dežurne službe in upravljavca poko-
pališč – Ne odpiraj«. Ponudniki oddajo ponudbe s pri-
poročeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov: Občina 
Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Topli-
ce. Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela na 
naslov: Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 
Dolenjske Toplice, do 24. 11. 2021 do 12. ure oziroma 
je bila tega dne oddana na pošto s priporočeno pošiljko.

10. Spremembe in umik ponudbe
Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali 

zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, pod 
pogojem, da je poslal naročniku pred skrajnim rokom za 
oddajo ponudb, v pisni obliki obvestilo o spremembi ali 
umiku ponudbe.
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Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se 
mora pripraviti, zapečatiti, označiti in dostaviti v skladu 
z zahtevami, kot se to zahteva v razpisni dokumentaciji 
z osnovno ponudbo z oznako »Sprememba« ali »Umik«.

V kolikor bo ponudnik ponudil spremembo ponud-
be v nasprotju z določili razpisnih pogojev, bo njegova 
ponudba ocenjena kot nepravilna.

Po poteku roka za predložitev ponudbe, ponudnik 
ne more več spremeniti oddane ponudbe, jo dopolniti 
ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti. 
Izključno naročnik sme, v soglasju s ponudnikom, popra-
viti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb, 
po zaključenem postopku odpiranja ponudb, lahko pa 
tako ponudbo zavrne.

11. Odpiranje ponudb
Strokovna komisija, ki jo imenuje naročnik, bo opra-

vila odpiranje ponudb dne 26. 11. 2021 ob 9. uri, v sejni 
sobi Občine Dolenjske Toplice. Odpiranje ponudb bo 
javno. Predstavnik ponudnika se mora pred odpiranjem 
izkazati s pooblastilom.

Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepra-
vočasne in nepravilno prispele ponudbe in jih neodprte 
vrnila ponudnikom. Nato bo odpirala ovojnice, ki so 
označene z »Obvestilo o umiku ponudbe« in bo vse 
ponudbe, ki imajo sprejemljivo obvestilo, vrnila neod-
prte ponudnikom. Pri odpiranju ponudb bodo objavljeni 
osnovni podatki o ponudniku in merilo. Zahtevani do-
kumenti za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti 
ponudnikov se bodo preverjali v postopku ocenjevanja 
ponudb. O odpiranju ponudb bo komisija sproti sestav-
ljala zapisnik. Izvod zapisnika prejmejo ponudniki po 
pošti najkasneje v treh dneh po odpiranju ponudb.

12. Ugotavljanje usposobljenosti ponudnika: stro-
kovna komisija bo glede na podane izjave in dokazila 
ugotovila ali ponudnik izpolnjuje vse zahtevane pogoje 
za izvajanje predmetne dejavnosti.

13. Ocenjevanje ponudb
Merilo za ocenjevanje ponudb je cena izvajanja 

storitev z DDV in višina koncesijske dajatve v odstotku 
od zaračunanih letnih prihodkov iz naslova grobnin in 
najem nin mrliških vežic. Ocenjuje se le ponudbe ponud-
nikov, za katere bo komisija ugotovila, da so usposoblje-
ni in sposobni za izvajanje koncesije.

Ponder se določi v razmerju med skupno ceno 
storitev proti višini koncesijske dajatve, in sicer 90:10.

Pri merilu ponujena cena storitev (merilo 1) se bo 
upoštevala vsota ponujenih cen, ki jih bo ponudnik na-
vedel v obrazcu Ponudba cen in koncesnina (OBR-7):

– izkop in zasip jame za krsto,
– izkop in zasip jame za žaro,

– prva ureditev groba,
– najem poslovilne vežice in opreme,
– pokopališka pristojbina
– grobnina za enojni grob,
– 24-urna dežurna služba.
Ponudbe se bodo točkovale na podlagi formule:
Izračun: T1=Cnp/Cpx*ponder

pri čemer pomeni:
T1 = število točk po merilu 1
Cnp = cena najugodnejšega ponudnika
Cp = cena ponudnika.
Pri merilu višina koncesijske dajatve (merilo 2) se 

bo upošteval ponujeni odstotek od letnih prihodkov iz 
naslova zaračunanih grobnin in najemnin mrliških vežic.

Ponudbe se bodo točkovale na podlagi izračuna:
Izračun: T2=Knp/Kpx*ponder

pri čemer pomeni:
T2 = število točk po merilu 2
Knp = višina odstotka najugodnejšega ponudnika
Kp = višina odstotka ponudnika.
Izbran bo ponudnik z najvišjim seštevkom števila 

točk iz merila skupne ponujene cene (merilo 1) in merila 
višine koncesijske dajatve (merilo 2).

V kolikor bo več ponudnikov dobilo enako število 
točk, se bo izbor koncesionarja izvedel s pogajanji.

Postopek razpisa vodi komisija, ki jo imenuje razpi-
sovalec. O izbiri koncesionarja odloči naročnik z uprav-
no odločbo. Razpis je veljaven, v kolikor do poteka 
razpisnega roka prispe vsaj ena pravočasna in pravilno 
opremljena ponudba. Razpis je uspešen, v kolikor je 
vsaj ena ponudba popolna v vseh pogojih.

V kolikor bo razpis uspešen, bo veljavne ponudbe 
proučila in ocenila komisija ter podala predlog izbire 
koncesionarja najkasneje v 60 dneh po odpiranju po-
nudb. O izbiri koncesionarja bodo ponudniki obveščeni 
najkasneje v 8 dneh po sprejemu odločitve naročnika.

Naslednji dan po pravnomočnosti odločbe o izbiri 
koncesionarja bo koncedent podpisal pogodbo in jo 
poslal koncesionarju.

Koncesionar mora v roku 15 dni po sklenitvi kon-
cesijske pogodbe zavarovati odgovornost za škodo, ki 
bi jo povzročil z nevestnim opravljanjem javne službe in 
za škodo, ki bi jo povzročile pri njem zaposlene osebe 
uporabnikom ali drugim osebam in predložiti konceden-
tu v vednost kopijo zavarovalne police ter koncedentu 
dostaviti tri bianco menice z menično izjavo za izpolnitev 
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Občina Dolenjske Toplice
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Št. 110-231/2021 Ob-3301/21

Svet zavoda Osnovne šole Zbora odposlancev Ko-
čevje, Trg zbora odposlancev 28, 1330 Kočevje, razpi-
suje na podlagi 48. člena Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) 
prosto delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja izpolnjevati splošne in posebne zakonske pogoje, 
skladno s 53. členom Zakonom o organizaciji in financi-
ranju 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 in 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr. in 25/17 
– ZVaj; v nadaljevanju: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda. Nujne so delovne izkušnje na področju dela 
z romsko problematiko.

Predviden začetek dela je 16. 4. 2022. Delo na de-
lovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. 
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5 let. 
Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposli-
tvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu (naziv svetnik ali svetovalec 

oziroma najmanj pet let naziv mentor),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (ozi-

roma si ga pridobi najpozneje v letu dni po začetku man-
data, sicer mu preneha mandat po zakonu),

– dokazilo o delovnih izkušnjah (najmanj pet let 
v vzgoji in izobraževanju),

– dokazilo o izkušnjah pri delu z romsko proble-
matiko,

– potrdilo o nekaznovanosti (potrdilo Ministrstva za 
pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni od začet-
nega roka za oddajo prijav,

– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 
postopku oziroma zoper njega ni vložena pravnomočna 
obtožnica, ki ne sme biti starejše od 30 dni od začetnega 
roka za oddajo prijav,

– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo Ministrstva 
za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni od za-
četnega roka za oddajo prijav,

– program vodenja šole za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis z dosedanjimi delovnimi izkuš-

njami,
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo 

njegovih osebnih podatkov, a izključno z namenom in 
v zvezi s postopkom imenovanja

pošljite v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na razpis 
ravnatelja« do vključno 29. 11. 2021, na naslov: Svet 
zavoda OŠ Zbora odposlancev Kočevje, Trg zbora od-
poslancev 28, 1330 Kočevje.

Razpisi delovnih mest

Vloga bo šteta kot pravočasna, če bo oddana na 
pošti s priporočeno pošiljko zadnji dan roka ali vročena 
v tajništvo šole do 12. ure zadnjega dneva roka.

Nepopolne vloge bodo izločene.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo v zakonitem 

roku.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični 

obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet zavoda Osnovne šole  

Zbora odposlancev Kočevje

Št. 100-9/2021/14 Ob-3302/21
Na podlagi 19. člena Sklepa Vlade RS o ustanovi-

tvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za 
izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik 
z dne 28. 10. 2008 ter Sklepa o spremembah skle-
pa z dne 27. 7. 2010 in 48., 53., 53a., 99., 107a. in 
145. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr. 
in 25/7 – ZVaj) Svet Centra za izobraževanje, rehabili-
tacijo in usposabljanje Kamnik razpisuje delovno mesto 
v nasled nji organizacijski enoti CIRIUS Kamnik

ravnatelj
srednje šole CIRIUS Kamnik

Pogoji:
– Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

– Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
organizacijske enote, za vodenje katere kandidira.

Predviden začetek dela bo po dogovoru.
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 10 dneh od objave 
razpisa na naslov: Center za izobraževanje, rehabilitaci-
jo in usposabljanje, Novi trg 43a, 1241 Kamnik, z oznako 
»Prijava na razpis za ravnatelja SŠ«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
Srednje šole CIRIUS Kamnik za mandatno obdobje 
in predložiti kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v za-
konitem roku.

Svet Centra za izobraževanje,  
rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik

Su KS 203/2021-2 Ob-3304/21
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje
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1 sodniško mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Celju

Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za iz-

volitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sod-
niški službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško 
mesto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene 
v 10. členu navedenega zakona.

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

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

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

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

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

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

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

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

http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/ 
hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne 
dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. toč-
ke prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi 
z dokazili, in

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

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

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

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

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

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

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Su KS 204/2021-2 Ob-3305/21
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

eno sodniško mesto višjega sodnika
na Višjem sodišču v Celju, za civilno  

in gospodarsko 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 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: 

http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/ 
hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne 
dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. toč-
ke prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi 
z dokazili, in

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

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

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

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

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

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

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Su KS 205/2021-2 Ob-3306/21
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje
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eno sodniško mesto višjega sodnika
na Višjem sodišču v Ljub ljani, za področje 

prekrškov
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 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-
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-3319/21
Svet zavoda Konservatorij za glasbo in balet Ljub-

ljana, Ižanska 12, 1000 Ljub ljana, na podlagi 58. člena 

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja (Uradni list RS, št. 16/07 in spremembe) objavlja 
delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
organizacijske enote Višje strokovne šole 

(program BALET)
Kandidat-ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne 
pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja – Zakon o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj in 123/21).

Kandidat-ka mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih progra-

mih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma ra-
ven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 
druge stopnje (prej: najmanj visokošolska izobrazba),

– ima veljaven naziv predavatelj višje šole,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in 

izobraževanju,
– ima naziv svetnik, svetovalec oziroma najmanj 

pet let naziv mentor,
– ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo 

pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost,

– ni bil zoper njega uveden kazenski postopek zara-
di kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,

– predloži svoj program vodenja Višje baletne šole.
Kandidat-ka mora imeti pedagoške, vodstvene in 

organizacijske sposobnosti za uspešno vodenje organi-
zacijske enote Višje strokovne šole.

Izbrani-a kandidat-ka bo imenovan-a za dobo 5 let. 
Nastop dela 1. 4. 2022.

Pisne prijave s kratkim življenjepisom, dokazili o iz-
polnjevanju pogojev, opisom dosedanjih delovnih izku-
šenj, programom vodenja šole ter z originalnim potrdi-
lom Ministrstva za pravosodje o nekaznovanju in pristoj-
nega okrajnega sodišča, da kandidat-ka ni v kazenskem 
postopku skladno s 107.a členom ZOFVI, ki ne sme biti 
starejše od 30 dni, pošljite v 15 dneh po objavi razpisa 
na zgornji naslov z oznako »Prijava na razpis za ravna-
telja/ravnateljico VBŠ«.

Kandidati-ke bodo pisno obvestilo o izboru prejeli-e 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Konservatorij  
za glasbo in balet Ljub ljana

Št. 02/020/01/2-14 Ob-3320/21

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih in 
38. člena Statuta Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drol-
ca Maribor, objavlja Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca 
Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, javni razpis za 
delovno mesto

vodja centra/službe/delovne enote II – m/ž,
v organizacijski enoti Zobozdravstveno varstvo,

za mandatno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega 
imenovanja.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno 
mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
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– visoka strokovna izobrazba, smer zdravstvena 
nega oziroma višje šolska izobrazba (prejšnja) smer 
zdravstvena nega;

– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega 3 leta 
na vodstvenih delovnih mestih;

– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje ure-
jevalnikov besedil, preglednic, internet, e-pošta).

Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

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

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

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

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

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

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

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

Št. 100-17/2021/1 Ob-3340/21
Svet zavoda Centra IRIS – Center za izobraže-

vanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in 
slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljub ljana, na pod-
lagi sklepa 1. korespondenčne seje Sveta zavoda z dne 
11. 11. 2021 razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem 
besedilu: ZOFVI).

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

Predviden 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 za-
poslitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu – ni ob-
vezen, kandidat si ga mora pridobiti najkasneje v enem 
letu po začetku mandata, delovnih izkušnjah v vzgoji 
in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo 
sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku – obe 
potrdili ob oddaji vloge naj ne bosta starejši od 30 dni) 
pošljite v 11 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet 
zavoda Centra IRIS – Center za izobraževanje, reha-
bilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, 
Langusova ulica 8, 1000 Ljub ljana, z oznako »Prijava na 
razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.
Svet zavoda Centra IRIS – Center za izobraževanje,  

rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje  
za slepe in slabovidne
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 Ob-3339/21

Zaprtje javnega poziva
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

v skladu s 7. točko javnega poziva objavlja zaprtje 
vavčerja REACT EU – Javni poziv za Vavčer za tržne 
raziskave tujih trgov, objavljenem v Uradnem listu RS, 
št. 162/21 z dne 8. 10. 2021.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Št. 6711-2/2021-2 Ob-3303/21

Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list 
RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), 26. člena Odlo-
ka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega 
programa športa v Mestni občini Ljub ljana (Uradni list 
RS, št. 74/17), Statuta Mestne občine Ljub ljana (Ura-
dni list RS, št. 24/16 – UPB), Letnih programov športa 
v Mestni občini Ljub ljana za leta 2020, 2021 in 2022 ter 
Odprtega javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje 
izvajanja letnih programov športa za leta 2020, 2021 in 
2022, objavlja Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 
1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: MOL) najavo

javnega poziva
za potrditev izvajanja izbranih dejavnosti letnega 

programa športa za leto 2022
Predmet javnega poziva je potrditev nespremenjene-

ga obsega izvajanja dejavnosti oziroma sporočanje spre-
menjenega obsega (zmanjšanega obsega, prenehanja 
izvajanja) izbranih dejavnosti s strani izvajalcev letnega 
programa športa v Mestni občini Ljub ljana za vse dejav-
nosti, ki so bile v letu 2020 izbrane na javnem razpisu za 
obdobje 2020 do 2022 in so bile predmet javnega poziva 
in 2. javnega poziva za potrditev izvajanja izbranih dejav-
nosti letnega programa športa za leto 2021.

Druge objave

Poleg potrditve izbranih dejavnosti je pri dejavno-
stih na področju tekmovalnega športa možna potrditev 
dejavnosti, ki so bile zavrnjene oziroma je bila višina 
sofinanciranja sorazmerno znižana, ker v njih ni bilo 
(zadostno število) športnikov v času oddaje vlog na javni 
razpis. Zaradi spreminjanja evidenc registriranih športni-
kov bodo, za vse v vlogi oddane dejavnosti, aktualni po-
datki o registriranih športnikih pridobljeni neposredno iz 
uradne evidence športnikov, kar bo podlaga za izračun 
in dodelitev pripadajoče višine sredstev za sofinancira-
nje dejavnosti v letu 2022.

Potrditev za leto 2022 se nanaša na:
– dodelitev sredstev,
– dodelitev brezplačne uporabe prostora v mreži 

javnih športnih objektov,
– dodelitev domicila,

skladno z določili Odprtega javnega razpisa za izbiro in 
sofinanciranje izvajanja letnih programov športa za leta 
2020, 2021 in 2022.

Dodelitev brezplačne uporabe prostora se izvede 
za vsako leto posebej. Izhodišče za leto 2022 bo do-
delitev v letu 2020 in 2021. V primeru večje spremem-
be števila športnikov oziroma udeležencev posameznih 
dejavnosti bodo z namenom zagotavljanja gospodarne 
rabe športnih objektov izvedene potrebne korekcije.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka 26. 11. 2021 dosegljiva na sple-
tni strani MOL: https://www.Ljub ljana.si/sl/razpisi-razgr-
nitve-in-javne-objave/.

Vlagatelj mora vlogo izpolniti in oddati v elektronski 
sistem (e-Razpis). Razpis je dostopen na: https://razpi-
sisport.Ljub ljana.si/.

Vsa vprašanja v zvezi z razpisom se zastavijo iz-
ključno na elektronski naslov: razpisi.sport@Ljub ljana.si, 
najkasneje do 24. 11. 2021.

Mestna občina Ljub ljana
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Št. 101-34/2021-8 Ob-3162/21
Upravna enota Ljub ljana z dnem 15. 10. 2021 sprej-

me v hrambo statut z nazivom »Pravila o organiziranju 
in delovanju Sindikata OBI Slovenija, SDTS (ZSSS)« in 
ga vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno 
številko 8 za sindikat z imenom: Sindikat delavcev 
trgovine Slovenije, Sindikat OBI Slovenija, kratico: 
Sindikat OBI Slovenija SDTS (ZSSS) in sedežem: 
Dalmatinova ulica 4, Ljub ljana.

Št. 101-7/2021-3 Ob-3225/21
V evidenci hrambe statutov sindikatov, ki se vodi pri 

Upravni enoti Koper, se pod zaporedno številko vpisa 2, 
kjer je na podlagi odločbe št. 026-7/93 in z datumom vpi-
sa v evidenco 30. 4. 1993, vpisan sindikat Obalni sindi-
kat delavcev v vzgoji in izobraževanju Koper, s sede-
žem Trg revolucije 2, Koper, vpiše sprememba imena, 
sedeža in naziva statuta sindikata: ime sindikata: Sindi-
kat delavcev v vzgoji in izobraževanju OSO – KS 90, 
skrajšano ime sindikata: SIVOSO, sedež sindikata: Trg 
Brolo 2, 6000 Koper, naziv statuta: Statut Sindikata 
delavcev v vzgoji in izobraževanju OSO – KS 90.

Spremembe sindikata veljajo od 21. 10. 2021 dalje.
Vse spremembe podatkov, ki se vpisujejo v eviden-

co in dejstva, ki so podlaga za vpis v evidenco, je treba 
sporočiti Upravni enoti Koper.

Evidence sindikatov
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

P 443/2019 Os-3139/21
Okrožno sodišče v Celju je v pravdni zadevi opr. št. 

P 443/2019, sklenilo:
Začasni zastopnik za prvotoženca – Roberta Litro-

pa, Marko Savinek, odvetnik iz Žalca, imenovan s skle-
pom Okrožnega sodišča v Celju, opr. št. P 443/2019 
z dne 24. 11. 2020, se razreši.

Prvotožencu – Robertu Litropu se za začasno za-
stopnico postavi Andreja Ferme Rodič, odvetnica v Ce-
lju.

Začasna zastopnica bo zastopala prvotoženca 
v postopku, dokler prvotoženec oziroma njegov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler center za 
socialno delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 10. 2021

N 110/2019 Os-3089/21
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Maji 

Radešič, v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Paul 
Bordon, 1 Warrath Drive, Hope Valley, SA 5090 South 
Australia, 2. Laura Boucher, 59 Elisabeth, St. Adelaide, 
SA 5000 South Australia, 3. Robert Marchi, 20 Monmouth 
Road, bestbourne Park, SA 5041 South Australia, 4. Vla-
dimir Vescovo, 5 Queen Street, Myrtleford, 3737, Victoria, 
Avstralija, ki jih vse zastopa Janez Starman, odvetnik 
v Kopru, zoper nasprotne udeležence: 1. Giuseppe Bor-
don, 32 Esplandde, 4208 Jacobs Well, Australija, 2. Aldo 
Crevatin, Via della Ginnastica 35, Trst, Italija, 3. Giaco-
mini Oliviero, Via della Stazione 11, Milje, Italija, 4. Marija 
Maher, Elerji 21/b, Škofije, 5. Janez Gaberšek, Elerji 21/b, 
Škofije, 6. Massimo Lando, Elerji 21/b, Škofije, ob sode-
lovanju udeležencev postopka: 1. Javno podjetje Marje-
tica Koper d.o.o., Ulica 15. maja 4, Koper, 2. Republika 
Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljub ljana, ki jo zastopa 
Državno odvetništvo Republike Slovenije, zunanji odde-
lek v Kopru, zaradi delitve solastnih nepremičnin, izven 
naroka glavne obravnave, dne 5. oktobra 2021 sklenilo:

Začasna zastopnica Nastja Gojtan, postavljena pr-
vemu nasprotnemu udeležencu s sklepom naslovnega 
sodišča z dne 10. 9. 2021, se razreši.

Prvemu nasprotnemu udeležencu Giuseppe Bordo-
nu, neznanega bivališča, se postavi začasna zastopni-
ca, odvetnica Nina Anin Naglav, Soška ulica 5, Koper.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 10. 2021

1913 I 1677/2021 Os-3184/21
Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 

upnika Publikum Trezor d.o.o., matična št. 1198815000, 
davčna št. 21464944, Miklošičeva cesta 38, Ljub ljana, 
ki ga zastopa Odvetniška družba Vesenjak, o.p., d.o.o., 
Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, proti dolžniku Viktor-
ju Stanetu Klemen, EMŠO 1502956500159, Dalma-
tinova ulica 2, Ljub ljana – dostava, zaradi izterjave 
61.173,84 EUR, sklenilo:

Objave sodišč

Dolžniku se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi 
začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Ti-
mon Hren, Ajdovščina 1, Ljub ljana.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 15. 10. 2021

VL 122765/2019 Os-3185/21
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika SPL d.d., 
Frankopanska ulica 18A, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. 
zast. Alenka Lesjak Pirnat, Frankopanska ulica 18a, 
Ljub ljana, po odv. Potočan Bojana – odvetnica, Dalma-
tinova ulica 7, Ljub ljana, proti dolžniku Bojanu Vister, 
Mestni trg 1, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. odv. 
Dominik Nemec, Železna cesta 14, Ljub ljana – dostava, 
zaradi izterjave 599,56 EUR, sklenilo:

Dolžniku Bojanu Vister, Mestni trg 1, Ljub ljana, se 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Do-
minik Nemec, Železna cesta 14, Ljub ljana.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 18. 10. 2021

VL 18995/2021 Os-3223/21
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Rhenus 
logistika d.o.o., Sermin 70, Koper – Capodistria, ki ga 
zastopa odv. odvetnik Giani Flego, Vojkovo nabrežje 23, 
Koper – Capodistria – dostava, proti dolžniku Marku Til-
nu van de Graaf, Rusjanov trg 5, Ljub ljana, ki ga zastopa 
zač. zast. Maja Ogradi – odvetnica, Verovškova ulica 55, 
Ljub ljana, zaradi izterjave 2.257,00 EUR, sklenilo:

Dolžniku Marku Tilnu van de Graaf, Rusjanov 
trg 5, Ljub ljana, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Maja Ogradi – 
odvetnica, Verovškova ulica 55, Ljub ljana.

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 19. 10. 2021

P 6/2021 Os-3132/21
Okrajno sodišče v Radovljici je v pravdni zadevi 

tožeče stranke Satler okna in vrata d.o.o., Bistriška 
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cesta 2, Poljčane, ki ga zastopa Odvetniška družba 
Peternel, o.p., d.o.o., Ulica Jana Husa 3, Ljub ljana, 
proti dolžniku Anžetu Logar, 272 Kingston Road, 
GB KT 190SH Epsom, zaradi plačila 16.971,87 EUR 
s pp, dne 11. oktobra 2021 toženi stranki Anžetu Logarju 
postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Mateja Ga-
šperšiča, Gorenjska cesta 20, 4240 Radovljica.

Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je po-
stavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.

Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od 
dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stran-
ka (dolžnik) ali njen pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem oziroma dokler organ za socialne zadeve ne 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 12. 10. 2021

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 767/2019 Os-3015/21

Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski 
postopek po pok. Jožefi Stopar, hčerki Ferdinanda, roje-
ni 29. 4. 1949, državljanki Republike Slovenije, samski, 
umrli 7. 10. 2019, nazadnje stanujoči Škapinova ulica 3, 
Celje.

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

Sodišče poziva upnike, da lahko v šestih mesecih 
od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o de-
dovanju.

V skladu z določbami 142.a člena in 142.b člena 
Zakona o dedovanju sodišče opozarja, da bo v primeru, 
če noben upnik ne bo v šestih mesecih od dneva obja-
ve oklica vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, zapuščina brez dedičev prešla 
na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgo-
varja za zapustničine dolgove.

Okrajno sodišče v Celju
dne 23. 9. 2021

D 95/2021 Os-3222/21

Pri Okrajnem sodišču v Domžalah teče zapuščin-
ski postopek po pokojnem Milanu Podbevšek, rojen 
16. 10. 1947, državljan Republike Slovenije, samski, 
umrl 23. 11. 2020, nazadnje stanujoč Detelova cesta 4, 
Moravče.

Pozivajo se neznani dediči po pokojnem Milanu 
Podbevšku, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču kot 
dediči, v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo zapuščinsko sodi-
šče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 10. 2021

D 131/2020 Os-3053/21

V zapuščinski zadevi po pokojnem Branku Globokar, 
roj. 20. 9. 1961, državljanu Republike Slovenije, umrlem 
4. 5. 2020, nazadnje stanujočem Ravni Dol 3, Krka, gre 
za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi dru-

gega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (v nada-
ljevanju: 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 29. 9. 2021

D 536/2020 Os-3186/21
Zapuščinska zadeva po pokojnem Boškin Ivanu, 

sinu Ivana Marije, roj. dne 27. 12. 1852, z zadnjim zna-
nim prebivališčem Koromači 1, Gračišče, ki je umrl dne 
3. 4. 1936.

V predmetni zapuščinski zadevi iz spisovnih podat-
kov izhaja, da je bil zapustnik ob smrti poročen s Kata-
rino Dežjot, s katero naj bi imela trinajst otrok, ki so že 
vsi pokojni. Vsi njihovi potomci oziroma dediči sodišču 
niso znani. Na podlagi doslej opravljenih poizvedb je 
sodišče ugotovilo, da prideta v poštev kot zakoniti dedi-
nji 1. dednega reda zapustnikovi pra pravnukinji Sonja 
Šavle Scherlich in Marinela Šavle Reščič (pravnukinji 
pok. zapustnikove hčere Marije Boškin, por. Šavle).

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 19. 10. 2021

D 207/2021 Os-2986/21
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier 

v zapuščinski zadevi po dne 11. 5. 2021 umrli Mariji 
Geršak, hči Franca, roj. 27. 11. 1939, nazadnje stanujo-
či Anže 8, p. Brestanica, izven naroka dne 17. 9. 2021 
objavlja oklic:

Zakoniti dediči po pokojni Mariji Geršak, roj. 27. 11. 
1939, nazadnje stanujoči Anže 8, p. Brestanica, umrli 
11. 5. 2021, se pozivajo, da v roku 1 leta od objave okli-
ca na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem 
listu RS, priglasijo svoje pravice do zapuščine.

Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 17. 9. 2021
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II D 1474/2021 Os-3236/21
V zapuščinski zadevi po pokojnem Martinu Kozje-

ku, sinu Franca Kozjeka, rojenem 9. 11. 1935, EMŠO 
0911935500144, umrlem 13. 2. 2021, nazadnje stanujo-
čem na naslovu Podreber 1, Dobrova - Polhov Gradec, 
državljanu Republike Slovenije, je naslovno sodišče od-
redilo izdajo oklica.

Zapustnik je ob smrti samski in brez potomcev. 
Njegovi starši so umrli pred njim. Ravno tako sestra 
Katarina Kozjek, ki ni zapustila potomcev. Zapustnik je 
imel še enega brata Franca Kozjeka, glede katerega 
pa po njegovi odselitvi v Avstralijo ni znano, ali je še živ 
oziroma ali ima kakšne potomce.

Zapustnik je dne 25. 10. 2017 napravil lastnoročno 
oporoko, s katero je za primer svoje smrti določil, da 
zapušča vse svoje premično in nepremično premoženje 
svojima sosedoma Simoni Založnik in Ivanu Založniku.

Ker sodišče ne razpolaga z vsemi potrebnimi po-
datki, katere osebe pridejo v poštev kot zakoniti dediči 
v drugem oziroma v tretjem dednem redu, na podlagi 
206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mi-
slijo, 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 19. 10. 2021

D 494/2021 Os-3012/21
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po dne 27. 8. 1927 razglašenim za mrtvega 
Bodigaj (tudi Bodigoj) Štefana, pok. Antona, Praprotno, 
Italija, neznanega datuma rojstva in bivališča.

Zapustnikovi zakoniti dediči 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 15. 9. 2021

D 509/2021 Os-3013/21
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po dne 12. 10. 1998 umrlim Ivanom Erzetič, pok. 
Ivana, roj. 18. 4. 1929 v Vrhovlju pri Kožbani, nazadnje 
stanujoč 37 Wall RD, Gorokan, Avstralija.

Zapustnikovi zakoniti dediči 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 15. 9. 2021

D 117/2021 Os-3125/21
Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek 

po pok. Jožefu Čoku, pok. Jožefa, z zadnjim stalnim pre-

bivališčem Lokev 44, 6219 Lokev, ki je umrl dne 14. 1. 
1930 – star 66 let, v zemljiški knjigi vpisan kot Josip, 
pok. Jožefa Čok.

Sodišče ne razpolaga s podatki o dedičih, zato 
s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku 
enega leta od objave tega oklica zglasijo pri sodišču, 
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski 
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 28. 9. 2021

D 118/2021 Os-3126/21
Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek 

po pok. Jožefu Čoku, pok. Andreja, z zadnjim stalnim 
prebivališčem Lokev 161, 6219 Lokev, ki je umrl dne 
23. 5. 1941 – star 66 let, v zemljiški knjigi vpisan kot 
Josip, pok. Andreja Čok.

Sodišče ne razpolaga s podatki o dedičih, zato 
s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku 
enega leta od objave tega oklica zglasijo pri sodišču, 
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski 
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 28. 9. 2021

D 168/2021 Os-3129/21
Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek 

po pok. Alojzu Peca, pok. Jakoba, roj. 10. 7. 1887 – Dol-
nje Ležeče, z zadnjim stalnim prebivališčem Via Trie-
ste 7, Gorica, Republika Italija, ki je umrl dne 13. 3. 1962, 
v zem ljiški knjigi vpisan kot Alojz pok. Jakoba Peca.

Sodišče ne razpolaga s podatki o dedičih, zato 
s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku 
enega leta od objave tega oklica zglasijo pri sodišču, 
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski 
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 28. 9. 2021

D 135/2021 Os-3134/21
Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek 

po pok. Antonu Ceglarju, z zadnjim stalnim prebivali-
ščem Obrov 5, 6243 Obrov, sedaj neznanega naslova, 
ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega 
sodišča z dne 18. 2. 2015, opr. št. N 55/2014 in se je kot 
datum njegove smrti določil 1. 1. 1952, v zemljiški knjigi 
vpisan kot Anton – Nograikin Ceglar.

Sodišče ne razpolaga s podatki o dedičih, zato 
s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku 
enega leta od objave tega oklica zglasijo pri sodišču, 
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski 
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 28. 9. 2021

D 387/2020 Os-2947/21
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski po-

stopek po dne 8. 1. 2020 umrlem zapustniku Stojanu 
Skudnik, EMŠO: 2306950500394, drž. RS, nazadnje 
stan. Trg 42, Prevalje.

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, pri čemer Republika Slovenija ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.
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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 v Slovenj Gradcu
dne 10. 9. 2021

D 423/2021 Os-2983/21
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski posto-

pek po dne 9. 5. 2021 umrlem zapustniku Božidarju Ci-
merman, roj. leta 1954, drž. RS, upokojenec, nazadnje 
stan. Na Fari 51, Prevalje.

Iz podatkov spisa izhaja, da je zapustnik Božidar 
Cimerman (v nadaljevanju: zapustnik) sklenil eno zakon-
sko zvezo, ki je bila razvezana. V času smrti zapustnik ni 
živel v zunajzakonski skupnosti. Kot edina zapustnikova 
potomka je v smrtovnici navedena zap. hči Meta Cimer-
man, katera se je dedovanju odpovedala. Drugi morebi-
tni potomci ali posvojenci zapustnika sodišču niso znani.

Sodišču niso znani nobeni zakoniti dediči drugega 
ali tretjega dednega reda po zapustniku.

Ker zakoniti dediči drugega ali tretjega dednega 
reda po zapustniku sodišču niso znani, jih sodišče vabi, 
da se v enem letu od objave oklica na sodni deski in 
e-oglasni deski naslovnega sodišča, priglasijo sodišču. 
Po poteku navedenega roka bo sodišče odločilo na pod-
lagi podatkov, s katerimi razpolaga (206. člen Zakona 
o dedovanju).

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 15. 9. 2021

D 675/2019 Os-2985/21
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski posto-

pek po dne 6. 11. 2019 umrlem zapustniku Stanislavu 

Korpar, oče Ludvik Korpar, roj. 28. 4. 1959, drž. RS, 
delavec, nazadnje stan. Podvelka 2, Podvelka.

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, pri čemer Republika Slovenija ne odgovarja 
za zapustnikove 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 v Slovenj Gradcu
dne 27. 1. 2021

D 194/2021 Os-2987/21
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici na podlagi 

206. člena Zakona o dedovanju (ZD) objavlja oklic de-
dičem.

Na Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici je pod 
opravilno številko D 194/2021 v teku zapuščinski po-
stopek po pokojnem Alojzu Šuntnerju, rojenem, 28. 4. 
1951, umrlem 9. 4. 1921, nazadnje stanujočem Trg 
svobode 9, Slovenska Bistrica.

Ker dediči zapustnika sodišču niso znani, sodišče 
na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zako-
na o dedovanju (ZD) s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču 
v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski 
naslovnega sodišča in v Uradnem listu RS.

Če se po preteku enega leta od objave oklica na 
sodni deski tega sodišča in v Uradnem listu RS ne bo 
zglasil noben dedič, bo sodišče odločilo, da postane za-
puščina zapustnika lastnina Republike Slovenije.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 20. 9. 2021
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Drugo preklicujejo

AM TRANSPORT, Amina Muslimović s.p., 
Razlagova ulica 22, Maribor, izvod licence, 
št. GE009398/07958/002, za vozilo MAN, reg. 
št. MB TZ 440, veljavnost do 11. 1. 2023. gne-343642

AM TRANSPORT, Amina Muslimović s.p., 
Razlagova ulica 22, Maribor, izvod licence, 
št. GE009398/07958/001, za vozilo Iveco Stralis, reg. 
št. MB JZ 907, veljavnost do 11. 1. 2023. gnd-343643

BALKAN AVTO, PREVOZ VOZIL, d.o.o., SLO-
VENSKA VAS 37, Jesenice na Dolenjskem, izvod li-
cence, št. GE011419/05868/005, za vozilo Mercedes 
Benz, reg. št. LJ 005-HB, veljavnost do 10. 6. 2025. 
gng-343644

BALKAN AVTO, PREVOZ VOZIL, d.o.o., SLO-
VENSKA VAS 37, Jesenice na Dolenjskem, potrdilo 
za voznika, št. 69523, izdano na ime Milan Pavičić, 
veljavnost od 13. 6. 2021 do 12. 6. 2022, izdajatelj 
GZS. gnz-343646

Fabčič Janko, Podnanos 98, Podnanos, čuvajsko 
izkaznico, št. 0651 RD Ajdovščina, izdajatelj Ministrstvo 
za kmetijstvo. gnn-343637

Horvat Juvančič Alja, Ložarjeva ulica 37, Ljub-
ljana-Črnuče, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič, 
št. 0006136376. gni-343638

IB LOGISTIKA d.o.o., Šaranovičeva ulica 6B, Celje, 
izvod licence, št. GE008881/07791/007, za vozilo reg. 
št. LJ52-LPT, veljavnost do 15. 6. 2022. gnf-343641

ITRANS d.o.o., Vir pri Stični, Vir pri Stični 114, 
Ivančna Gorica, izvod licence, št. GE011180/02009/002, 
za vozilo MAN, reg. št. LJ 063 PB. gnr-343629

Preklici

Kasumović Edin, Cankarjeva 50, Nova Gorica, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500031909003, izdal 
Cetis Celje d.d. gnk-343636

Kikec Sara, Gornja Bistrica 33, Črenšovci, izka-
znico odvetniškega pripravnika, št. 982/2020, izdajatelj 
Odvetniška zbornica Slovenije. gnq-343630

MS PLUS TEAM d.o.o., Dol 6, Medvode, izvod 
licence, št. G009859/08117/007, za vozilo Škoda, reg. 
št. LJ 06 DFG, veljavnost do 25. 5. 2023. gnn-343633

PREVOZNIŠTVO JAKOB REBERNIK S.P., 
VIČ 26 C, Dravograd, izvod licence, št. 015213/003, za 
vozilo MAN, reg. št. SG KE 887, veljavnost do 20. 12. 
2022. gnb-343645

PRO GAMA d.o.o., Efenkova cesta 17, Vele-
nje, izvod licence, št. G010681/07334/001, za vozilo 
VW Passat, reg. št. GO GAMA 4, veljavnost do 16. 5. 
2024. gnp-343631

SP-TRANS d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljub-
ljana, izvod licence, št. GE010838/07015/008, za tovor-
no vozilo, reg. št. LJ ZIFI-01. gnh-343639

SP-TRANS d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljub-
ljana, izvod licence, št. GE010838/07015/001, za tovor-
no vozilo, reg. št. LJ GC-040. gng-343640

TAHO CENTER, ANDREJ VODENIK s.p., Ki-
dričeva ulica 25, Celje, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500042056001, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Luka Marolt. gno-343632

TRANSPORT KUMELJ d.o.o., LJUB-
LJANSKA CESTA 2A, Ivančna Gorica, izvod licence, 
št. GE011440/05877/003, za vozilo Mercedes Benz, 
reg. št. NMDL012, veljavnost do 24. 6. 2025. gnl-343635

Zupančič Martin, Dečja vas 15, Trebnje, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500007001002, izdal Cetis 
Celje d.d. gnm-343634
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