Digitally signed by Denis Stroligo
DN: c=SI, o=state authorities, ou=web-certificates, givenName=Denis,
sn=Stroligo, serialNumber=1237892714014, cn=Denis Stroligo
Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2022.02.04 16:34:37 +01'00'

Uradni
list
Republike Slovenije

Razglasni del

Internet: www.uradni-list.si

Št.

15

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, petek

4. 2. 2022

ISSN 1318-9182

Leto XXXII

Javni razpisi
Št. 4301-42/2020

Ob-1313/22

Št. 3301-1/2021-SRSS-9

Ob-1330/22

Sprememba

Sprememba

Na podlagi sklepa št. 4301-42/2020/67 z dne 20. 1.
2022 objavljamo novi rok za oddajo vlog na Javni razpis
za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive
vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021).
1. Ime in sedež sofinancerja: Republika Slovenija,
Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535
Ljubljana, tel. 01/478-80-00.
2. V Javnem razpisu za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka:
JR DO OVE 2021), objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 31/21, sprememba objavljena v Uradnem listu RS,
št. 131/21, se v 8. točki sedmi in osmi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so
vsak prvi delovni četrtek v mesecu juniju in septembru 2021 ter v februarju in juniju 2022. Vloge, ki bodo
prispele za naslednja odpiranja, bodo obravnavane le
v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena
na predhodnem odpiranju, o čemer bo MZI na svoji spletni strani objavil posebno obvestilo o porabi sredstev.
Vloge, prejete za naslednje odpiranje, bodo po objavi
obvestila o porabi sredstev zavržene kot prepozne ter
vrnjene prijavitelju.
Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma
najkasneje do 2. 6. 2022.«.
Ministrstvo za infrastrukturo

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za nakup kmetijskih in gozd
nih zemljišč – A1, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 44/21 z dne 26. 3. 2021, s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 97/21 z dne 18. 6. 2021,
št. 128/21 z dne 13. 8. 2021 ter št. 184/21 z dne 26. 11.
2021, ki se glasi:
I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se
dodata 10. in 11. rok, in sicer kot sledi:
10. rok: 7. 3. 2022,
11. rok: 28. 3. 2022.
II. V poglavju 4 »Obravnava vloge«, podpoglavju
4.2 »Obravnava vloge« javnega razpisa se v šestem
odstavku spremeni 1. točka, ki se sedaj glasi:
1. Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati preko
aplikacije e-Rsklad ali izjemoma na elektronski naslov
Sklada v roku 8 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi.
III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad

Ob-1335/22
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja
spremembo
Javnega razpisa za vlaganja v kakovostno
in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma
za krepitev njegove odpornosti
V Javnem razpisu za vlaganja v kakovostno in
trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 209/21 z dne 31. 12. 2021, se besedilo prvega
odstavka točke 10. Roki in način prijave na javni razpis
spremeni tako, da se glasi:
»Rok za oddajo vlog je 28. 2. 2022.«
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 3301-3/2021-SRRS-12

Ob-1331/22

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave – A1 (3301-3/2021SRRS-2), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 97/21
z dne 18. 6. 2021, s spr. in dop. v št. 100/21 z dne 24. 6.
2021, 135/21 z dne 27. 8. 2021, 163/21 z dne 15. 10.
2021 ter 189/21 z dne 3. 12. 2021:
I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se
doda 9. rok, in sicer kot sledi:
9. rok: 14. 3. 2022.
II. V poglavju 4 »Obravnava vloge«, podpoglavju
4.2 »Obravnava vloge« javnega razpisa se v šestem
odstavku spremeni 1. točka, ki se sedaj glasi:
1. Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati preko
aplikacije e-Rsklad ali izjemoma na elektronski naslov
Sklada v roku 8 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi.
III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad
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Za izvrševanje 47. člena Zakona o izobraževanju
odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO) ter
v skladu s 50. členom Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18
in 195/20 – odl. US), 29. členom Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023
(Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP), 216.
in 219. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem
besedilu: Ministrstvo)
javni razpis
za sofinanciranje programov in dejavnosti
izobraževanja odraslih v letu 2022
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošno
izobraževalnih programov izobraževanja odraslih (v nadaljevanju programi) v šolskem letu 2021/22 in dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2022. Cilj javnega
razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko
učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in
drugih ranljivih skupinah.
a) Študijski krožki
Sofinancira se izvedba splošnih in bralnih študijskih
krožkov (v nadaljevanju: študijski krožki), koordiniranih
s strani Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju:
ACS), izvedenih od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022.
b) Programi medgeneracijskega sodelovanja in
učenja univerz za tretje življenjsko obdobje
Sofinancira se izvedba programov medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje, vključenih v mrežo Slovenska univerza za
tretje življenjsko obdobje, izvedenih od 1. 10. 2021 do
30. 9. 2022.
c) Parada učenja – dan učečih se skupnosti (v nadaljevanju Parada učenja)
Sofinancira se izvedba dejavnosti Parada učenja,
celodnevnega dogodka na javnem mestu.
d) Koordinacija podizvajalcev in prireditev v Tednih
vseživljenjskega učenja 2022 (v nadaljevanju koordinacija TVU 2022)
Sofinancira se koordinacija TVU 2022, ki bo izvedena v skladu s terminskim načrtom TVU.
e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju
odraslih
Sofinancira se izvedba naslednjih nalog, izvedenih
od 1. 1. 2022 do 15. 11. 2022:
– organizacija strokovnih dogodkov oziroma srečanj,
– mednarodno sodelovanje, ki prispeva k izpopolnjevanju znanja oziroma izmenjavi dobrih praks na področju neformalnega izobraževanja odraslih in dejavnosti v izobraževanju odraslih,
– strokovno usposabljanje organizatorjev izobraževanja odraslih in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle,
– izdaja znanstvene oziroma strokovne monografije,
– novi programi na področju splošnega izobraževanja odraslih.
II. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Okvirna
višina
razpoložljivih
sredstev
je
750.000,00 EUR. Končno število sofinanciranih programov in dejavnosti je odvisno od števila prijaviteljev,
ki bodo izpolnjevali pogoje, opredeljene v tem javnem
razpisu, in od prijavljenih programov ter dejavnosti, ki
bodo dosegli ustrezno število točk.

Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike
Slovenije za leto 2022 znotraj ukrepa 3311-11-0012
Izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih na proračunski postavki 722910 – Dejavnost izobraževanja odraslih, konto 4102 (subvencije privatnim podjetjem in
zasebnikom), konto 4120 (tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam), konto 4133 (tekoči transferi v javne zavode) in konto 4135 (tekoča plačila drugim
izvajalcem javnih služb).
a) Študijski krožki
Razpoložljivih sredstev za študijske krožke je
okvirno 300.000,00 EUR. Izbranih in sofinanciranih
bo okvirno 250 najbolje ocenjenih študijskih krožkov.
Za posamezni študijski krožek je namenjenih okvirno
1.200,00 EUR.
b) Programi medgeneracijskega sodelovanja in
učenja univerz za tretje življenjsko obdobje
Razpoložljivih sredstev za programe medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko
obdobje je okvirno 168.000,00 EUR. Izbranih in sofinanciranih bo okvirno 56 najbolje ocenjenih programov univerz za tretje življenjsko obdobje. Za program posamezne univerze za tretje življenjsko obdobje je namenjenih
okvirno 3.000,00 EUR.
c) Parada učenja
Razpoložljivih sredstev za dejavnost Parada učenja
je okvirno 60.000,00 EUR. Izbranih in sofinanciranih bo
okvirno 15 najbolje ocenjenih izvajalcev dejavnosti Parada učenja. Za posamezno Parado učenja je namenjenih
okvirno 4.000,00 EUR.
d) Koordinacija TVU 2022
Razpoložljivih sredstev za koordinacijo TVU 2022
je okvirno 112.000 EUR. Končno število izbranih in sofinanciranih koordinatorjev TVU 2022 je odvisno od števila prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali pogoje, opredeljene
v tem javnem razpisu, in dosegli ustrezno število točk ter
razmestitve v dva tarifna razreda. Za 1. tarifni razred je
namenjenih okvirno do 3.000 EUR, za 2. tarifni razred
je namenjenih okvirno do 4.000 EUR.
e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju
odraslih
Razpoložljivih sredstev za nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih je okvirno
110.000,00 EUR. Končno število sofinanciranih nalog je
odvisno od števila prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali pogoje, opredeljene v tem javnem razpisu, in za prijavljene
naloge dosegli ustrezno število točk.
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Za prijavitelje je pomembno, da izpolnjujejo pogoje,
ki so določeni s tem javnim razpisom.
a) Študijski krožki
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so
registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih1 ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem
aktu. Prijavitelji, ki tega pogoja ne bodo izpolnjevali,
bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora. Poleg
tega morajo imeti mentorja študijskega krožka, ki ima
potrdilo o usposobljenosti za vodjo ali mentorja študijskega krožka po programu ACS. Študijski krožki, ki tega
pogoja ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega
postopka izbora.
Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih oziroma akt o ustanovitvi in
– obrazec »Prijava študijskega krožka« s prilogami
za vsak študijski krožek posebej.
1

šifra 85.590/80.422
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Prijavitelji bodo za študijske krožke razvrščeni v dve
kategoriji: I. – javne inštitucije, II. – ostali, npr. društva,
zasebne organizacije ipd. Prijavitelji v I. kategoriji lahko
prijavijo največ 3 študijske krožke, prijavitelji v II. kategoriji pa največ 4 študijske krožke. V obeh primerih se
všteva tudi morebitne ponovitve študijskih krožkov z novimi skupinami udeležencev.
b) Programi medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so
registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih2 ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem
aktu. Poleg tega morajo biti včlanjene v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje. Prijavitelji, ki
teh dveh pogojev ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz
nadaljnjega postopka izbora.
Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih oziroma akt o ustanovitvi,
– obrazec »Prijava programa medgeneracijskega
sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje«,
– dokazilo o vključenosti v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje.
Prijavitelj lahko prijavi en program.
c) Parada učenja
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so
registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih3 ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem
aktu, so seznanjene z zasnovo Parade učenja, se prijavijo kot koordinator TVU 2022 in imajo izkušnje s koordinacijo TVU iz preteklosti, so finančno zmožne izpeljati
Parado učenja in imajo podporo lokalne skupnosti za
njeno izpeljavo. Prijavitelji, ki teh pogojev ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.
Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih oziroma akt o ustanovitvi,
– obrazec »Načrt Parade učenja«,
– izjavo o finančni zmogljivosti izvedbe Parada učenja in o podpori lokalne skupnosti za izpeljavo Parade
učenja.
Prijavitelj lahko prijavi en načrt dejavnosti.
d) Koordinacija TVU 2022
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so
registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih4 ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem
aktu. Prijavitelji, ki tega pogoja ne bodo izpolnjevali,
bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.
Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih oziroma akt o ustanovitvi,
– obrazec »Načrt dejavnosti koordinacije TVU
2022«.
Prijavitelj lahko prijavi en načrt dejavnosti.
e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju
odraslih
Na javni razpis se lahko prijavijo skupnosti javnih organizacij za izobraževanje odraslih, združenja
pravnih oseb zasebnega prava s področja izobraževanja odraslih, organizacije, ki so v javnem interesu
na področju izobraževanja odraslih oziroma zveze teh
organizacij. Glavni namen delovanja vseh naštetih sub
jektov mora biti strokovno delo na področju izobraževanja odraslih na nacionalni ravni. Prijavitelji, ki teh poglej opombo št. 1
glej opombo št. 1
4
glej opombo št. 1
2
3
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gojev ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega
postopka izbora.
Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– kopijo temeljnega akta, iz katerega je jasno razvidno, da je njegov glavni namen delovanja strokovno
delo na področju izobraževanja odraslih na nacionalni
ravni,
– obrazec »Prijava nacionalno pomembne naloge
v izobraževanju odraslih« za vsako nalogo posebej.
Prijavitelj lahko na vsako vsebinsko področje prijavi
po eno nalogo.
V primeru izbora naloge strokovni dogodek oziroma srečanje bo moral prijavitelj dokončno vsebino
in program uskladiti z Ministrstvom za izobraževanje,
znanost in šport.
IV. Merila za izbor programov in dejavnosti na javnem razpisu
a) Študijski krožki
Prijavitelje študijskih krožkov se točkuje in razvršča
po naslednjih merilih:
Merila
1. Kakovost ponudbe študijskih krožkov
2. Posebne spodbude vključevanju izbranih ciljnih
skupin
b) Programi medgeneracijskega sodelovanja in
učenja univerz za tretje življenjsko obdobje
Prijavitelje Programov medgeneracijskega učenja
in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje se
točkuje in razvršča po naslednjih merilih:
Merila
1. Število aktivnih članov
2. Leta delovanja
3. Program medgeneracijskega sodelovanja
in učenja
c) Parada učenja
Prijavitelje Parade učenja se točkuje in razvršča po
naslednjih merilih:
Merila
1. Raznolikost ter medsebojna povezanost temeljnih
dejavnosti Parade učenja
2. Zagotavljanje vsebin za raznolike ciljne skupine
3. Vključevanje učečih se (ambasadorjev učenja,
dobitnikov priznanja ACS in drugih učečih se
iz lokalnega okolja)
4. Delež organizacij za izobraževanje odraslih
in medgeneracijsko sodelovanje med vsemi
sodelujočimi
5. Spremljevalne dejavnosti
6. Raznolikost medijske promocije Parade učenja
7. Raznolikost vizualne promocije Parade učenja
d) Koordinacija TVU 2022
Prijavitelje Koordinacije TVU 2022 se točkuje in
razvršča po naslednjih merilih:
Merila
1. Usmerjanje in usklajevanje dejavnosti in vsebin
prireditev koordiniranih podizvajalcev TVU
2. Raznolikost medijske promocije TVU
3. Raznolikost vizualne promocije TVU
4. Organizacija in izpeljava skupnih dejavnosti
s podizvajalci TVU
5. Dodana vrednost dejavnosti koordinacije TVU
2022
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e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju
odraslih
Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih se točkuje in razvršča po naslednjih merilih:
Merila
1. Naloga ima celovito in podrobno razdelane vse
zahtevane elemente
2. Prijavitelj izkazuje zadostne in z jasno
strukturo predstavljene izkušnje in reference za
prijavljeno nalogo
3. Naloga je ustrezno finančno ovrednotena
4. Naloga izkazuje konkretni kvantitativni
in kvalitativni prispevek k uresničevanju ciljev
Letnega programa izobraževanja odraslih
v Republiki Sloveniji za leto 2022
5. Prijavitelj izkazuje sodelovanje z različnimi
deležniki
6. Prijavitelj pri načrtovani nalogi izkazuje izvirnost
in nove pristope pri doseganju ciljev te naloge
V. Način in rok prijave na javni razpis
Prijavitelji, ki se prijavljate na več sklopov tega javnega razpisa, oddajte samo eno vlogo.
Vlogo z vso zahtevano dokumentacijo pošljite na
naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 25. 2.
2022. Za pravočasno se šteje vloga, ki bo na dan izteka
roka za oddajo označena s poštnim žigom in poslana
priporočeno ali oddana na dan izteka roka do 12. ure
v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Vlogo oddajte v zaprti ovojnici z označenim nazivom in
točnim naslovom prijavitelja ter vidnima oznakama »Ne
odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov in
dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2022« in »Prijava«. Priporočamo, da uporabite vzorec za označitev
ovojnice iz razpisne dokumentacije (priloga 1).
Vloge, ki bodo oddane po izteku predpisanega roka
ali ne bodo imele predpisanih oznak, bodo pred odpiranjem izločene iz nadaljnjega postopka in s sklepom
zavržene. S sklepom bodo zavržene tudi vse vloge, ki
ne bodo oddane na predpisanih obrazcih ali po pozivu
za formalno dopolnitev pravočasno ter ustrezno dopolnjene. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine
zaprošenih sredstev in tistega dela vloge, ki se veže na
vsebino. V primeru, da bo prijavitelj, ki se je prijavil na
več sklopov tega javnega razpisa, pozvan k dopolnitvi
vloge za posamezen sklop in dopolnitev ne bo ustrezna,
bo ta sklop zavržen, preostali del vloge pa se bo obravnaval kot formalno popolna vloga.
VI. Odpiranje vlog in rok za obveščanje o izidu javnega razpisa: v skladu s tretjim odstavkom 222. člena
pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo
o izboru obveščeni pisno v 45 dneh po preteku roka za
prijavo, torej najkasneje do 11. 4. 2022.
VII. Razpisna dokumentacija: besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na
spletni strani ministrstva: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Dodatne informacije glede javnega razpisa dobite pri Maji C. Accetto na
tel. 01/400-53-86, vsak delovni dan od 10. do 11. ure.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Št. 6712-1/2022/9

Ob-1328/22

Na podlagi 16. in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10

– ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14,
51/16, 36/21, 82/21, 189/21), 17. in 19. člena Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20
in 3/22 – ZDeb) v povezavi s Pravilnikom o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni
(Uradni list RS, št. 68/19 in 91/20), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in
2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list
RS, št. 174/20, 187/21) in Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 158/20), v skladu z Letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2022, ki ga je
sprejela ministrica pristojna za šport, objavlja Ministrstvo
za izobraževanje, znanost, in šport
javni razpis
za izbor izvajalcev letnega programa športa
v Republiki Sloveniji v letu 2022
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport, Masarykova
cesta 16, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine ter
strokovne in razvojne naloge v športu:
A. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
– Oddelki z dodatno športno ponudbo v osnovnih
šolah
B. Obštudijske športne dejavnosti:
– Celoletni športni programi obštudijskih športnih
dejavnosti
– Športne prireditve študentov na univerzitetni in
nacionalni ravni
– Tekmovanja organizirana pod okriljem FISU
C. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
– Priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok
in mladine
D. Vrhunski šport:
– Priprave in nastopi državnih reprezentanc na
mednarodnih več panožnih športnih tekmovanjih
– Priprave in nastopi državnih članskih reprezentanc
– Sklad za vrhunske športnike
E. Šport invalidov:
– Državna prvenstva na področju športa invalidov
– Pilotski programi povezovanja športnih, invalidskih ter dobrodelnih organizacij
F. Športna rekreacija:
– Celoletni športno rekreacijski programi, ki imajo
visoko pozitiven zdravstveni učinek
G. Šport starejših:
– Športno družabne medgeneracijske prireditve, ki
imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek in so namenjene pretežno starejšim
H. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom:
– Športni oddelki v srednjih šolah
– Štipendije za nadarjene in vrhunske športnike
– Spremljanje pripravljenosti športnikov
– Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov
I. Delovanje športnih organizacij:
– Delovanje Olimpijskega komiteja Slovenije –
Združenja športnih zvez
– Delovanje Zveze za šport invalidov Slovenije –
Slovenskega paralimpijskega komiteja
– Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez
– Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju
športne rekreacije
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– Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju
obštudijske športne dejavnosti
– Delovanje zamejskih športnih zvez
J. Mednarodna dejavnost v športu
– Članarine evropskim in svetovnim športnim zvezam
K. Športne prireditve:
– Prireditev »Športnik leta v Republiki Sloveniji«
L. Javno obveščanje v športu:
– Javno obveščanje v športu o športni vzgoji otrok
in mladine ter športni rekreaciji
M. Športno obnašanje:
– Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega
obnašanja
– Delovanje ambasadorja za šport, strpnost in
»fairplay«
N. Preprečevanje dopinga v športu.
3. Cilji javnega razpisa so:
– povečati delež športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije,
– v skupnem deležu športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije povečati delež redno športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije,
– povečati delež športno dejavnih prebivalcev
v strokovno vodenih programih,
– povečati število športnikov v tekmovalnih sistemih,
– obdržati število vrhunskih športnikov,
– povečati prepoznavnost športa kot pomembnega
družbenega podsistema.
4. Navedba pogojev za kandidiranje na javnem
razpisu in meril
Na javni razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 6. členu Zakona o športu in izpolnjujejo pogoje, navedene v Pravilniku
o sofinanciranju izvajanja letnega program športa na
državni ravni in razpisni dokumentaciji.
Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci let
nega programa športa na državni ravni v letu 2022, so
za razpisane vsebine določeni v Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega program športa na državni ravni
in v razpisni dokumentaciji.
5. Predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje
Višina sredstev, ki so zagotovljena v finančnem
načrtu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
za leto 2022 in so na razpolago za sofinanciranje navedenih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog v športu,
znašajo do 12.289.000 EUR, in sicer so zagotovljena
na naslednjih proračunskih postavkah (v nadaljevanju
besedila: PP):
PP 561910 Šport otrok in mladine ter športna rekreacija 3.706.853 EUR,
PP 710010 Program vrhunskega športa
7.320.000 EUR in
PP 715910 Strokovne in razvojne naloge v športu
1.262.147 EUR;
ukrepa 3311-11-0023 in 3311-11-0024.
6. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za
dodelitev sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2022. Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana,
najkasneje do 18. februarja 2022. Šteje se, da je vloga
prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan
roka za oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali do
10. ure oddana v vložišču Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
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Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ovojnica pa mora biti na sprednji strani označena z napisom
»Ne odpiraj – vloga LPŠ 2022 (6712-1/2022)«. Na hrbtni
strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Ovojnica, ki ni označena v skladu s prejšnjim odstavkom, bodo s sklepom zavržene in vrnjene vlagatelju.
Popolna vloga vsebuje vse, z razpisno dokumentacijo predpisane obrazce in priloge.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo,
v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele
v vložišče ministrstva.
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih,
ne bodo predmet dopolnjevanja in bodo kot nepopolne
zavržene. Vloga, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, izvajalec razpisa zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
7. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
Strokovna komisija bo začela odpirati vloge 28. februarja 2022. Zaradi velikega števila predvidenih vlog
odpiranje vlog ne bo javno.
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede
v roku, določenem v 8. točki javnega razpisa. Odpirajo
se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice. Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna,
ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna. Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik.
Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh
z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme
biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni. Če vlagatelj vloge
ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo
zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
8. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog. Ob izdaji odločbe o izbiri izvajalec razpisa vlagatelja pozove
k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega
programa športa. Če se vlagatelj v roku osmih dni ne
odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz
javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe vloži ugovor pri izvajalcu javnega razpisa.
Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
vlagatelji. Predmet ugovora ne more biti primernost meril
za ocenjevanje vlog.
Izvajalec javnega razpisa o ugovoru odloči v roku
30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem
dokončna.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko vlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo, oziroma elektronski
naslov
Vse informacije, razpisna dokumentacija in navodilo, kako izpolniti in oddati obrazce preko spletne aplikacije, so na voljo na spletnem naslovu https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/.
Za pomoč pri vnosu podatkov v spletno aplikacijo se vlagatelji lahko obrnejo na mag. Saša Grujića
(01/434-23-95). Za dodatne informacije lahko vlagatelji
pokličejo Ksenijo Cesar (01/400-53-53).
Vlagatelji izpolnijo razpisne obrazce preko spletne
aplikacije. Izpolnjene razpisne obrazce vlagatelji natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba vlagatelja. Podpisane in ožigosane obrazce vlagatelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 6. točko
javnega razpisa.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
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Ob-1273/22

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10 in 62/16) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti objavlja
obvestilo
o odprtju Javnega programskega razpisa za izbor
kulturnih programov na področju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine
Ljubljana, ki jih bo v letu 2022 sofinanciral Javni
sklad RS za kulturne dejavnosti
(oznaka razpisa: Ljubljana-PrP-2022)
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti obvešča zainteresirane prijavitelje, da s 4. februarjem 2022 odpira
Javni programski razpis za izbor kulturnih programov
na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju
Mestne občine Ljubljana, ki jih bo v letu 2022 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.
Razpis bo odprt od 4. februarja 2022 do
4. marca 2022.
Besedilo razpisa in prijavni obrazci bodo objavljeni
z dnem odprtja javnega programskega razpisa na splet
ni strani JSKD (www.jskd.si).
Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti
Ob-1302/22
Na osnovi Pravilnika o podeljevanju nagrade Riharda Jakopiča, priznanj Riharda Jakopiča in nagrade
Riharda Jakopiča za življenjsko delo, sprejetega 2. 2.
2012, ki ga je sprejel Odbor za podelitev Jakopičeve
nagrade in potrdil Umetniški svet ZDSLU, objavljamo
razpis
za nagrado in za priznanje za mladega avtorja
Riharda Jakopiča in posebna nagrada
za življenjsko delo Riharda Jakopiča 2022
Nagrado prejme avtor, ki deluje v slovenskem kulturnem prostoru in izven njega. Kandidat za Jakopičevo
nagrado in Jakopičevi priznanji 2022 je lahko nagrajen
samo enkrat. Nagrada se podeli za presežno likovno-vizualno delo ali odmevno razstavo, predstavljeno
v javnosti v preteklih petih letih do dneva razpisa nagrade. Nagrada Riharda Jakopiča se lahko podeli tudi
za življenjski opus. Kandidate lahko predlagajo kulturne
ustanove, likovna društva ali državljani RS. Odbor za
nagrado Riharda Jakopiča bo upošteval vse predloge,
ki bodo vsebovali strokovno dokumentacijo in utemeljitev ter bodo vključno do 11. 3. 2022 (zaprtje razpisa)
prispeli na naslov: ZDSLU, Komenskega 8, 1000 Ljub
ljana, z oznako »Odbor za podelitev nagrade Riharda
Jakopiča 2022« s pripisom Ne odpiraj.
Predlogi morajo biti v pisni obliki in morajo poleg priloženega obrazca (objavljenega na spletni strani ZDSLU
www.zdslu.si) vsebovati še vso ustrezno dokumentacijo.
Predloge, ki bodo prispeli po datumu zaprtja razpisa ali
bodo nepopolni, bomo neodprte vrnili pošiljatelju.
Odbor za podelitev nagrade Riharda Jakopiča je
sestavljen iz predstavnikov Akademije za likovno umet
nost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Moderne galerije v Ljubljani, Slovenskega društva likovnih kritikov in
ZDSLU. Predstavniki so v odbor voljeni za eno leto in se
vsako leto v celoti zamenjajo.
Pozivamo Umetniške svete društev in posamezne
člane ter kulturne inštitucije, ki spremljate dosežke in

ustvarjanje naših kolegic in kolegov, da predlagate likovne ustvarjalce, ki so opazno prispevali k nadgradnji
likovno-vizualne umetnosti v zadnjih letih in za seboj
puščajo globoke sledi ali pa s preteklimi projekti napovedujejo zanimiv razvoj. Njihovo delo predstavite
Odboru za nagrado Riharda Jakopiča 2022 v zahtevani obliki.
Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov
Ob-1283/22
Na podlagi prvega odstavka 15. člena Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova
Gorica (Uradni list RS, št. 2/16, 68/17, 81/19, 157/20 in
6/22) Mestna občina Nova Gorica objavlja
obvestilo
o objavi Javnega razpisa za sofinanciranje
kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica
za leto 2022
Mestna občina Nova Gorica obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za sofinanciranje
kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica za leto
2022.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje neprofit
nih kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica za
leto 2022, iz sredstev proračuna Mestne občine Nova
Gorica za leto 2022, s področja uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, sodobnega
plesa, knjige in bralne kulture, filma, kulturne dediščine
in drugih področij kulture.
Namen javnega razpisa je ohranjanje, spodbujanje
in razvoj za mestno občino pomembnih kulturnih projektov, ki se izvajajo na njenem območju in so dostopni
širši javnosti.
Vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za javni razpis, je 120.000,00 evrov.
Javni razpis bo trajal od 4. 2. 2022 do 4. 3. 2022.
Besedilo javnega razpisa bo 4. 2. 2022 objavljeno
na spletni strani Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si, pod rubriko Razpisi.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 110-0001/2022-7

Ob-1284/22

Občina Komen na podlagi 10. člena Pravilnika
o spodbujanju zaposlovanja v Občini Komen (Uradni
list RS, št. 65/19; v nadaljevanju Pravilnik) in 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), objavlja
javni razpis
za dodeljevanje pomoči za spodbujanje
zaposlovanja v Občini Komen za leti 2021 in 2022
1. Naročnik: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen (v nadaljevanju: občina) za naslednje ukrepe:
– Ukrep 1: spodbujanje odpiranja novih delovnih
mest,
– Ukrep 2: spodbujanje samozaposlovanja,
– Ukrep 3: spodbujanje zaposlovanja težje zapos
ljivih oseb.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu se razlikujejo glede na posamezno vrsto ukrepa pomoči.
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3.1. Ukrep 1 – spodbujanje odpiranja novih delovnih mest:
Upravičenci do pomoči za spodbujanje odpiranja
novih delovnih mest so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, določeni v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, zadruge, zavodi,
ter kmetje – nosilci dopolnilne dejavnosti – turizem na
kmetiji, vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki:
– odprejo novo delovno mesto na območju občine.
Izpolnjevanje pogoja – odprtje novega delovnega mesta
– se ugotavlja na osnovi povečanja števila zaposlenih za
nedoločen čas, v primerjavi s celoletnim povprečjem zaposlenih za nedoločen čas pri upravičencu, v letu pred
letom dodelitve pomoči,
– za najmanj tri leta zaposlijo osebo za polni delovni čas,
– niso v postopku prenehanja, stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
– niso v težavah in ne prejemajo državne pomoči
za reševanje in prestrukturiranje,
– imajo poravnane finančne obveznosti do občine
in države,
– imajo plačane prispevke in poravnane obveznosti
do delavcev.
Pomoč se dodeli, če se zaposli osebo najkasneje
v roku 30 dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev,
oziroma se je osebo že zaposlilo od 1. 1. 2021 dalje.
3.2. Ukrep 2 – spodbujanje samozaposlovanja:
Upravičenci do pomoči za spodbujanje samozaposlovanja so fizične osebe, ki:
– niso imele registrirane dejavnosti vsaj eno
leto pred prijavo na javni razpis oziroma eno leto pred
samozaposlitvijo (v primeru že izvedene samozaposlitve),
– se samozaposlijo na območju občine v eni od sledečih oblik: kot direktor oziroma poslovodna oseba oziroma kot zaposlena oseba, če je lastnik ali solastnik ali
zaposlen v novoustanovljeni gospodarski družbi (zavarovalna podlaga 040 + 112 oziroma 001), kot samostojni
podjetnik posameznik – s.p. (zavarovalna podlaga 005),
kot kmet, ki opravlja dopolnilno dejavnost – turizem na
kmetiji (zavarovalna podlaga 051 ali 064 + 007),
– imajo poravnane finančne obveznosti do občine
in države.
Pomoč se dodeli za samozaposlitev brezposelne
osebe, ki:
– ima stalno prebivališče v občini in ga ohrani celotno zahtevano obdobje zaposlitve,
– je prijavljena v evidenci brezposelnih oseb (evidenca Zavoda RS za zaposlovanje) ali je bila prijavljena
v tej evidenci en dan pred samozaposlitvijo (pogoja ni
potrebno izpolnjevati, če gre za prvo zaposlitev osebe),
– se samozaposli najkasneje v roku 30 dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev, oziroma se je samozaposlila od 1. 1. 2021 dalje.
Dejavnost se mora na območju občine ohraniti najmanj tri leta od pričetka samozaposlitve.
3.3. Ukrep 3 – spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb:
Upravičenci do pomoči za spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb so gospodarske družbe
in samostojni podjetniki posamezniki, določeni v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, zadruge,
zavodi ter kmetje – nosilci kmetijske dopolnilne dejavnosti – turizem na kmetiji, vpisani v register kmetijskih
gospodarstev, ki:
– na območju občine za najmanj leto in pol ali tri
leta zaposlijo težje zaposljivo osebo za polni delovni
čas,
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– niso v postopku prenehanja, stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
– niso v težavah in ne prejemajo državne pomoči
za reševanje in prestrukturiranje,
– imajo poravnane finančne obveznosti do občine
in države,
– imajo plačane prispevke in poravnane obveznosti
do delavcev.
Med težje zaposljivo osebo se uvršča brezposelna
oseba:
– mlajša od 26 let, oziroma 30 let v primeru 3. bolonjske stopnje izobrazbe,
– starejša od 58 let,
– ki je invalid, kar se dokazuje z odločbo pristojnega organa.
Pomoč se dodeli za zaposlitev težje zaposljive osebe, ki:
– ima stalno prebivališče v občini,
– je prijavljena v evidenci brezposelnih oseb (evidenca Zavoda RS za zaposlovanje) ali je bila prijavljena
en dan pred zaposlitvijo (pogoja ni potrebno izpolnjevati,
če gre za prvo zaposlitev osebe),
– se jo bo zaposlilo najkasneje v roku 30 dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev, oziroma se je osebo že
zaposlilo od 1. 1. 2021 dalje.
4. Pogoji pomoči de minimis
Pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije
(ES) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).
4.1. Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja, ki:
– sodijo v sektor ribištva in akvakulture,
– sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih
proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi
Evropske skupnosti,
– sodijo v sektor predelave in trženja kmetijskih
proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih
primerih:
i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
4.2. Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu
podjetju, ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali
namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli
iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij,
ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu,
znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali
družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a)
do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
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4.3. Upošteva se kumulacija pomoči:
a) pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če
bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost
pomoči ali znesek pomoči;
b) pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi
360/2012;
c) pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami
de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000,00 oziroma 100.000,00 EUR).
4.4. Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma
z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo.
4.5. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo
domačih proizvodov pred uvoženimi.
4.6. Pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil
za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni
cestni tovorni prevoz.
4.7. Občina bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje
prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za
iste upravičene stroške in zagotovila, da z dodeljenim
zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po
drugih predpisih.
4.8. Občina bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o znesku de minimis pomoči.
4.9. Občina bo hranila evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.
5. Višina razpisanih sredstev: sredstva so zagotov
ljena v proračunu Občine Komen za leto 2022 v višini
45.000,00 EUR na proračunski postavki 140210 – Pospeševanje gospodarstva po razpisu.
6. Višina posamezne pomoči:
6.1. Ukrep 1 – spodbujanje odpiranja novih delovnih
mest največ do višine 5.372,15 EUR. Višina posamezne
pomoči znaša:
– do tri minimalne bruto mesečne plače v Republiki
Sloveniji (v nadaljevanju: minimalna plača),
– do štiri minimalne plače, če se zaposli osebo,
ki ima stalno prebivališče v občini in ga ohrani celotno
zahtevano obdobje zaposlitve,
– do pet minimalnih plač, če se zaposli težje zapos
ljivo osebo, kot jo določa 8. člen Pravilnika, ki ima stalno
prebivališče v občini in ga ohrani celotno zahtevano
obdobje zaposlitve,
– do pet minimalnih plač, če se zaposli osebo, ki
ima stalno prebivališče v občini in ga ohrani celotno
zahtevano obdobje zaposlitve, in bo njena mesečna
bruto plača višja od povprečne bruto plače v Republiki
Sloveniji (v celotnem zahtevanem obdobju zaposlitve);
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6.2. Ukrep 2 – spodbujanje samozaposlovanja največ do višine 4.297,72 EUR. Višina posamezne pomoči
znaša:
– do tri minimalne plače,
– do štiri minimalne plače, če se samozaposli težje
zaposljiva oseba. Skladno z 8. členom Pravilnika se med
težje zaposljivo osebo šteje brezposelna oseba: ki je invalid, ali starejša od 58 let, ali mlajša od 26 let, oziroma
mlajša od 30 let v primeru 3. bolonjske stopnje izobrazbe;
6.3. Ukrep 3 – spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb največ do višine 4.297,72 EUR. Višina
posamezne pomoči znaša:
– do 1,5 kratnik minimalne plače, če se zaposli osebo za najmanj leto in pol,
– do tri minimalne plače, če se zaposli osebo za
najmanj tri leta,
– do dve minimalni plači v primeru zagotavljanja
plače delavcu višje od povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji (v celotnem zahtevanem obdobju zaposlitve), če se osebo zaposli za najmanj leto in pol,
– do štiri minimalne plače v primeru zagotavljanja
plače delavcu višje od povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji (v celotnem zahtevanem obdobju zaposlitve), če se osebo zaposli za najmanj tri leta.
V kolikor bo do izplačila pomoči upravičeno večje
število upravičencev, kot je zagotovljenih sredstev, se bo
višina izplačil vsem upravičencem sorazmerno znižala.
Sredstva se bodo dodelila v enkratnem znesku.
7. Upravičeni stroški za dodelitev pomoči
Upravičeni stroški za dodelitev pomoči za:
– Ukrep 1 – spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in Ukrep 3 – spodbujanje zaposlovanja težje
zaposljivih oseb – je del stroška plač,
– Ukrep 2 – spodbujanje samozaposlovanja – so
stroški za realizacijo samozaposlitve. To so stroški povezani z izvajanjem dejavnosti: obvezni prispevki za socialno
varnost, opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, računovodske storitve, najemnina poslovnih prostorov ter stroški nabave pisarniške in računalniške opreme.
8. Vsebina vloge: vlagatelji se prijavijo na javni razpis na obrazcu »Prijava na Javni razpis za dodeljevanje
pomoči za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen za
leti 2021 in 2022«. Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih
mestih podpisana in žigosana ter mora vsebovati vse
obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Posamezni vlagatelj se lahko prijavi
le na en ukrep pomoči.
9. Pravočasnost in način oddaje vloge
Rok za predložitev vlog je do 11. 5. 2022.
Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do
vključno zadnjega dne roka za predložitev vlog osebno
v sprejemni pisarni občine, oziroma oddane po pošti
priporočeno na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223
Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prednji strani mora biti na
vidnem mestu napis:
– v primeru kandidiranja za Ukrep 1 – spodbujanje
odpiranja novih delovnih mest: »ne odpiraj, javni razpis
za dodeljevanje pomoči za spodbujanje zaposlovanja
v Občini Komen za leti 2021 in 2022 – Ukrep 1«,
– v primeru kandidiranja za Ukrep 2 – spodbujanje
samozaposlovanja: »ne odpiraj, javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje zaposlovanja v Občini
Komen za leti 2021 in 2022 – Ukrep 2«,
– v primeru kandidiranja za Ukrep 3 – spodbujanje
zaposlovanja težje zaposljivih oseb: »ne odpiraj, javni
razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen za leti 2021 in 2022 – Ukrep 3«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv
oziroma ime in priimek ter polni naslov vlagatelja.
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10. Pregled, obravnava in ocenitev vlog: komisija,
imenovana s sklepom župana, bo pri svojem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in se bo predvidoma sestala
v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis.
Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostav
ljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prepozno vloženih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru nepopolne vloge, se bo vlagatelja pozvalo k dopolnitvi vloge.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih
sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo. Komisija
lahko zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge
dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki
v roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
11. Dodatne informacije: obrazci za prijavo na javni
razpis so en delovni dan po objavi razpisa v Uradnem
listu RS dostopni v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, v času uradnih ur ter preko spletne
strani Občine Komen www.komen.si (rubrika Razpisi).
Dodatne informacije v času uradnih ur posreduje Uroš
Skok, tel. 05/73-10-459, e-pošta: uros.skok@komen.si.
Občina Komen
Št. 410-0001/2022-10
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Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS)
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in
80/20 – ZIUOOPE), Zakona o prostovoljstvu (ZProst)
(Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr., 82/15), Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg) (Uradni list RS,
št. 21/18), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Pravilnika
o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni
list RS, št. 48/11, 60/11, 29/16), Pravilnika o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača (Uradni list RS,
št. 114/13 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15,
11/16, 15/16, 22/21) (v nadaljevanju: Pravilnik), Odloka
o proračunu Občine Divača za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/21), Statuta Občine Divača
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15,
55/17, 4/19), Sklepa županje Občine Divača o začetku
postopka izvedbe javnega razpisa za izbiro izvajalcev in
sofinanciranje izbranih izvajalcev programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini
Divača – za leto 2022, Občina Divača objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izbranih
izvajalcev programov, ki so v širšem interesu in
niso predmet drugih razpisov v Občini Divača
– za leto 2022 (v nadaljevanju: Javni razpis)
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, ID za DDV: SI 48502502;
MŠ: 5882974.
2. Predmet Javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje programov izbranih izvajalcev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Divača ali se financirajo iz
drugih proračunskih postavk v Občini Divača, so v širšem interesu in se izvajajo na območju Občine Divača
oziroma za občane Občine Divača v letu 2022.
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi Javnega razpisa, niso namenjena za sofinanciranje
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– programov redne – obvezne dejavnosti (zakonska ali pogodbena obveznost), za katere so zagotovljena sredstva iz drugih virov,
– investicij.
3. Pravna podlaga za izvedbo Javnega razpisa
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakon o prostovoljstvu (ZProst)
(Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr., 82/15), Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg) (Uradni list RS,
št. 21/18), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13,
81/16), Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11, 29/16), Pravilnik
o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in
niso predmet drugih razpisov v Občini Divača (Uradni
list RS, št. 114/13 in Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 29/15, 11/16, 15/16, 22/21) (v nadaljevanju: Pravilnik), Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2022
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/21), Statut Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14,
24/14, 9/15, 55/17, 4/19), Sklep županje Občine Divača
o začetku postopka izvedbe javnega razpisa za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izbranih izvajalcev programov,
ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov
v Občini Divača – za leto 2022 in druga zakonodaja, ki
pokriva to področje.
Postopek izvedbe Javnega razpisa se izvaja skladno s potekom spreminjajočih se razmer in ukrepov
v času pandemije koronavirusa.
4. Okvirna višina sredstev za leto 2022
Okvirna višina sredstev za leto 2022: 6.400,00 EUR
– sredstva se črpajo iz naslednjih proračunskih postavk:
1. Sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih
razpisov v Občini Divača
Proračunska postavka: »180408 – Sofinanciranje
programov, ki niso predmet drugih razpisov«:
– okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje izvajalcev programov na zgoraj navedenem področju Javnega razpisa: 2.400,00 EUR.
2. Sofinanciranje programov s področja socialne,
zdravstvene, humanitarne itd. dejavnosti
Proračunska postavka: »200422 –Sofinanciranje
programov, programov s področja socialne, zdravstvene, humanitarne itd. dejavnosti«:
– okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje izvajalcev programov na zgoraj navedenem področju Javnega razpisa: 4.000,00 EUR.
5. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva, dodeljena na
podlagi tega Javnega razpisa, morajo biti za odobrene
namene porabljena v proračunskem letu 2022 oziroma
v zakonskih plačilnih rokih in v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Merila za izbor in sofinanciranje programov ter cilji
Izvajalci in programi bodo izbrani in sofinancirani
na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov, ki so
v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača (Uradni list RS, št. 114/13 in Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 29/15, 11/16, 15/16, 22/21). Finančna sredstva se bodo izvajalcem dodelila na podlagi javnega razpisa in v skladu z razpoložljivimi proračunskimi
sredstvi za tekoče proračunsko leto.
Merila in kriteriji, po katerih bodo izbrani izvajalci
programov in vrednoteni programi, prijavljeni na Javni
razpis, so sestavni del navedenega Pravilnika oziroma
sestavni del razpisne dokumentacije, ki je objavljena na
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spletni strani Občine Divača http://www.divaca.si oziroma dosegljiva v občinski upravi Občine Divača.
Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpolož
ljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk,
skladno z razpisnimi obsegi finančnih sredstev.
Za izvajalce programa, ki imajo status nevladne organizacije v javnem interesu v skladu z zakonom, ki ureja status nevladne organizacije v javnem interesu, veljajo smiselna določila Pravilnika in tega Javnega razpisa.
Cilji
Z Javnim razpisom Občina Divača na osnovi pravne podlage zasleduje doseganje zastavljenih ciljev na
razpisnem področju. Občina Divača predvsem želi:
– zagotavljati možnosti in pogoje za izvajanje programov v občini, ki so predmet Javnega razpisa, z zavedanjem, da aktivnosti v programih pomembno vplivajo
na življenje in delo v lokalni skupnosti, predvsem z vidika
kvalitetnega preživljanja prostega časa,
– izbrati ustrezne izvajalce programov v občini, ki
izpolnjujejo pogoje Javnega razpisa in zagotoviti sofinanciranje programov izbranih izvajalcev v Občini Divača v letu 2022,
– spodbujati izvajalce programov v občini k aktivnemu, organiziranemu in kvalitetnemu delovanju na
področjih, ki so predmet Javnega razpisa,
– spodbujati izvajalce programov k aktivnemu vključevanju občanov vseh generacij v programe, ki so predmet Javnega razpisa,
– zagotavljati pogoje in možnosti posameznikom, prednostno občanom, za vključevanje in sodelovanje v programih, ki so predmet Javnega razpisa,
– ohranjati in spodbujati obstoječe programe v občini, ki so se dokazali kot kakovostni,
– podpirati in povečati prostovoljno dejavnost vseh
generacij v raznovrstnih programih, in sicer tam, kjer se
lahko prostovoljstvo uporabi ob delu strokovno izobraženega in/ali usposobljenega kadra,
– spodbujati nove zainteresirane izvajalce k izvajanju programov v občini, ki so predmet Javnega razpisa,
k uvajanju novih dejavnosti in širitvi programov, ki se
v občini še ne izvajajo in s tem omogočiti vključevanja
posameznikov v programe v domačem lokalnem okolju
ter tako zagotoviti pestro ponudbo za zadovoljevanje
različnih interesov,
– pozornost nameniti dejavnosti aktivnih občanov
s posebnim poudarkom na številu aktivne mladine in
spodbujati izvajalce programov k večjemu vključevanju
mladine v programe, ki so predmet Javnega razpisa,
– pozornost nameniti dejavnosti aktivnih občanov
s posebnim poudarkom na številu aktivnih žensk in
spodbujati izvajalce programov k večjemu vključevanju
žensk v programe, ki so predmet Javnega razpisa,
– pozornost nameniti dejavnosti aktivnih občanov
s posebnim poudarkom na številu aktivnih starejših oseb
in spodbujati izvajalce programov k večjemu vključevanju starejših oseb v programe, ki so predmet Javnega
razpisa,
– spodbujati strokovno izobraževanje in usposabljanje kadrov na področjih, ki so predmet Javnega razpisa
in s tem posredno ohranjati in/ali povečati kakovost
programov,
– podpirati in povečati delež aktivnih prebivalcev
občine, ki se ukvarjajo z organizirano aktivnostjo na področjih, ki so predmet Javnega razpisa.
7. Sodelovanje na Javnem razpisu
Skladno s Pravilnikom so upravičeni vlagatelji, ki
na Javni razpis vložijo vlogo za izvajanje programov, ki
niso predmet drugih razpisov v občini ali financiranja iz
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drugih proračunskih postavk, so v širšem interesu in se
izvajajo na območju Občine Divača oziroma za občane
Občine Divača:
1. Nevladne organizacije, ki delujejo na področju
pomoči ljudem, ki so registrirane v Republiki Sloveniji
kot društva in imajo sedež društva v Republiki Sloveniji
ter izvajajo društvene programe za pomoč ljudem tudi
v Občini Divača ter vključujejo v programe dejavnosti
tudi občane Občine Divača, ki imajo v Občini Divača
prijavljeno stalno ali začasno prebivališče;
2. Nevladne organizacije, ki delujejo na osnovi stanovsko povezane dejavnosti, ki so registrirane v Republiki Sloveniji kot društva in imajo sedež društva v Republiki Sloveniji ter izvajajo stanovske društvene programe
tudi v Občini Divača ter vključujejo v programe dejavnosti tudi občane Občine Divača, ki imajo v Občini Divača
prijavljeno stalno ali začasno prebivališče;
3. Nevladne organizacije, ki so organizirane kot
zasebni zavodi, registrirani v Republiki Sloveniji in imajo
sedež zavoda ali sedež enote zavoda v Občini Divača
ter tudi v Občini Divača izvajajo programe, ki so v javnem interesu Občine Divača in se smiselno vključuje
med programe, ki so v širšem interesu in niso predmet
drugih razpisov v Občini Divača – skladno s Pravilnikom
in vključujejo v programe dejavnosti tudi občane Občine
Divača, ki imajo v Občini Divača prijavljeno stalno ali
začasno prebivališče;
4. KARITAS (ali enota Karitas-a), ki je registriran
v Republiki Sloveniji in pokriva delo v lokalni skupnosti
Divača ter izvaja programe tudi v Občini Divača in vključuje v programe dejavnosti tudi občane Občine Divača,
ki imajo v Občini Divača prijavljeno stalno ali začasno
prebivališče;
5. Občinska lokalna nevladna organizacija, ki združuje upokojence, ki je registrirana v Republiki Sloveniji kot
društvo in ima sedež društva v Občini Divača ter izvaja
društvene programe na področju, pomembnem za upokojence, tudi v Občini Divača ter vključuje v programe dejavnosti pretežno občane Občine Divača, ki imajo v Občini
Divača prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.
V skupino »nevladne organizacije za pomoč ljudem« se razvrščajo vsa društva, katerih namen oziroma cilji delovanja so humanitarni, zdravstveni, socialni,
dobrodelni ali drugače namenjen ljudem in/ali ranljivim
skupinam, potrebnim materialne ali nematerialne pomoči oziroma samopomoči, zaradi materialne stiske,
duševne stiske, invalidnosti, bolezni, zasvojenosti ali/in
drugih podobnih razlogov.
V skupino »nevladne organizacije, ki delujejo na
osnovi stanovsko povezane dejavnosti« se razvrščajo
vsa društva, katerih namen oziroma cilji delovanja so
povezovanje, druženje in uveljavljanje interesov ljudi
istega stanu oziroma poklica.
Programi nevladnih organizacij (društev), sofinanciranih na podlagi Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo programe
na območju občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in
Sežana, niso predmet sofinanciranja na podlagi prijave
na ta Javni razpis, izveden na podlagi Pravilnika.
Sredstva, dodeljena na podlagi tega Javnega razpisa, niso namenjena aktivnostim političnih strank.
8. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
Pravico do sofinanciranja programov imajo na podlagi Javnega razpisa izbrani izvajalci, če izpolnjujejo
naslednje pogoje:
1. da so registrirani v Republiki Sloveniji;
2. da imajo sedež v Republiki Sloveniji;
3. da imajo dejavnost, ki je navedena v Pravilniku
in je predmet pogodbe po tem Javnem razpisu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu;
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4. da izvajajo programe tudi v Občini Divača in so
v obdobju dvanajstih mesecev pred objavo tega Javnega razpisa izvedli v Občini Divača vsaj dve aktivnosti/dogodka v okviru svoje dejavnosti, ki sta bila namenjena
javnosti. Aktivnosti/dogodka mora organizator javno objaviti na krajevno običajen način;
5. da imajo v programih dejavnosti vključenih vsaj
5 registriranih članov in/ali prostovoljcev, ki so prebivalci
Občine Divača, ki imajo stalno ali začasno prebivališče
v Občini Divača;
6. da so na dan objave Javnega razpisa registrirani
v skladu z veljavnimi predpisi najmanj eno leto, oziroma
v primeru novoustanovljenega izvajalca vsaj dve leti;
7. da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere
so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež
lastnih sredstev, delež javnih sredstev;
8. da imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva in/ali prostovoljcev ter evidenco
o udeležencih v posameznih programih in plačani članarini članov (društva); ostali izvajalci pa urejeno evidenco
o udeležencih v posameznih programih in/ali evidenco
prostovoljcev;
9. da imajo do Občine Divača izpolnjene vse pogodbene obveznosti, ki izhajajo iz določil in pogodbenih obveznosti javnih razpisov iz naslova sofinanciranja
programov, če so bili izbrani za izvajalce in sofinancirani
iz občinskega proračuna v preteklem letu pred Javnim
razpisom, na katerega se prijavljajo;
10. da za isti program ne kandidirajo oziroma niso
pridobili sredstev na javnem razpisu po kateremkoli
drugem aktu o sofinanciranju dejavnosti s strani Občine Divača oziroma za iste programe niso pridobili
finančnih sredstev iz drugih proračunskih postavk Občine Divača;
11. da izpolnjujejo ostale pogoje iz Pravilnika oziroma tega Javnega razpisa, na katerega se prijavljajo.
Iz proračunskih sredstev se na podlagi Javnega
razpisa lahko sofinancira neprogramske stroške, ki jih
imajo izvajalci programov, ki so izbrani v okviru javnega
razpisa po Pravilniku. Upravičene osebe za uveljavitev
neprogramskih stroškov so tisti izvajalci, ki so v okviru
javnega razpisa v tekočem letu izbrani za izvajalce programov po tem Pravilniku, na katerega se Javni razpis
nanaša in izpolnjujejo razpisne pogoje in imajo sedež ali
sedež enote (izpostave …) v Občini Divača ter na območju Občine Divača razpolagajo z ustreznimi prostori,
v katerih izvajajo svojo dejavnost. Neprogramski stroški
se lahko uveljavljajo in priznajo le za uporabo objektov
oziroma prostorov za dejavnost izvajalcev, ki se nahajajo v Občini Divača.
Upravičeni neprogramski stroški ne smejo biti zajeti še v katerekoli druge stroške izvajanja programov
posameznega izvajalca, ki jih prijavlja na javni razpis.
Neprogramski stroški, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega javnega razpisa Občine, ne morejo biti predmet sofinanciranja po merilih
Pravilnika.
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Upravičeni neprogramski stroški so:
1. stroški najemnine oziroma uporabnine za objekt
oziroma prostor, ki ga uporablja izvajalec programa za
izvajanje dejavnosti;
2. stroški komunalnih storitev (odvoz odpadkov) za
objekt oziroma prostor, ki ga uporablja izvajalec programa za izvajanje dejavnosti;
3. stroški porabe električne energije za objekt oziroma prostor, ki ga uporablja izvajalec programa za
izvajanje dejavnosti;
4. stroški ogrevanja za objekt oziroma prostor, ki
ga uporablja izvajalec programa za izvajanje dejavnosti;
5. stroški porabe vode za objekt oziroma prostor, ki
ga uporablja izvajalec programa za izvajanje dejavnosti.
Pri povračilu neprogramskih stroškov se upošteva
maksimalno do 80 % vrednosti izdanega računa skupaj
z DDV-jem. Upoštevajo se računi za obdobje tekočega
leta, na katerega se nanaša javni razpis. Za obdobje meseca novembra in decembra tekočega leta se v postopku vrednotenja upošteva ocena stroškov prijavitelja za
mesec november in december. Strokovna komisija presodi o upravičenosti priznavanja višine ocene stroškov.
Procentualno višino subvencioniranja stroškov določi
komisija glede na razpoložljiva proračunska sredstva in
višino prejetih priznanih računov vlagateljev. Postopek
uveljavljanja neprogramskih stroškov se določi v razpisni dokumentaciji. Stroški vzdrževalnih in investicijskih
del niso upravičeni stroški neprogramskih stroškov.
9. Razpisna dokumentacija
Izvajalci razpisnih programov morajo oddati vlogo
na predpisanih obrazcih in priložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci. Razpisna dokumentacija
zajema besedilo Javnega razpisa, prijavne obrazce,
navodila za izpolnitev prijave na Javni razpis, vzorec
zahtevanih izjav, vzorec pogodbe o sofinanciranju programov, merila in kriterije za vrednotenje programov.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača, v času uradnih ur.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani
Občine Divača: http://www.divaca.si.
Občina Divača lahko zainteresiranim vlagateljem,
na osnovi njihove izražene zahteve, v času razpisnega
roka pošlje razpisno dokumentacijo.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti podpisana in žigosana vsaj na mestih,
kjer je to zahtevano.
Vloga mora biti predložena osebno ali po pošti
v zaprtem ovitku na naslov: Občina Divača, Kolodvorska
ulica 3A, 6215 Divača.
Ovitek mora biti označen z navedbo:
»Za sofinanciranje programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov 2022 – Ne odpiraj«.
Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in
naslov (sedež).
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Izvajalci programov, v okviru katerih deluje več sekcij oziroma podskupin, lahko na javnem razpisu sodelujejo z eno prijavo.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji Javnega razpisa.
Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti je možno
v razpisnem roku z nujno oznako na katero vlogo ali del
vloge se dopolnitev nanaša.
Za prepozno se šteje celotna vloga in/ali del vloge, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno
zadnjega dne razpisnega roka oziroma do tega dne ni
bila predložena na Občino Divača.
Za nepopolno se šteje celotna vloga in/ali del vloge, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije.
Komisija pisno pozove vlagatelje, katerih vloge niso
bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog ne
sme biti daljši od 15 dni.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega
odstavka ne dopolni, se ne obravnavajo in se zavržejo.
Če komisija ugotovi v vlogi na Javni razpis kršitve
pri napačno in neresnično navedenih podatkih, jo izloči
iz javnega razpisa in je ne obravnava. Taka vloga se
s sklepom zavrže. Komisija v postopku obravnave vloge
samostojno presoja in odloča o posamezni vlogi, pri čemer lahko upošteva specifike posamezne vloge.
11. Razpisni rok: Javni razpis se prične z dnevom
objave razpisa v Uradnem listu RS in zaključi 30. dan od
dneva objave v Uradnem listu RS.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Postopek Javnega razpisa vodi komisija, ki jo
s sklepom imenuje županja Občine Divača. Odpiranje
vlog ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo
vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo in se
zavržejo. Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva sprejete odločitve
o sofinanciranju.
Odločitev se izda v obliki sklepa. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih
bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja odobrenih
proračunskih sredstev iz naslova tega Javnega razpisa.
13. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in
pojasnil: Občinska uprava Občine Divača, Romana Derenčin; tel. 05/731-09-30; 041/824-686; e-naslov: romana.derencin@divaca.si. Informacije in pojasnila lahko
zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Divača.
14. Postopek Javnega razpisa poteka skladno
s Pravilnikom o sofinanciranju programov, ki so v širšem
interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača
(Uradni list RS, št. 114/13 in Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 29/15, 11/16, 15/16, 22/21).
Občina Divača
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Razpisi delovnih mest
45/2022

Ob-1274/22

Ob-1275/22

Svet zavoda Osnovne šole Livade Izola na podlagi
sklepa 2. seje z dne 26. 1. 2022 in v skladu z 58. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 –
popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15,
46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in
207/21; v nadaljevanju ZOFVI) ter 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00
– ZPDZC in 127/06 – ZJZP) razpisuje prosto delovno
mesto

Svet šole Osnovne šole Veržej, Puščenjakova
ulica 7, 9241 Veržej, na podlagi sklepa, sprejetega na
seji dne 26. 1. 2022, razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu
s 53. členom ZOFVI.
Kandidat/kandidatka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno
vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 7. 2022. Delo
na delovnem mestu ravnatelja se opravlja s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/imenovana za dobo 5 let. Za čas mandata bo
z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno
mesto ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– opis in dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in
izobraževanju (izpis obdobij zavarovanja v RS ali drugo
dokazilo o obdobju dela v VIZ),
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od
30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva
dejanja zoper spolno nedotakljivost za namen »Varstvo
otrok in mladoletnikov« iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat/kandidatka ni v kazenskem postopku – ne sme biti starejše od 30 dni.
Kandidat/kandidatka mora k prijavi priložiti program
vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa priloži
tudi kratek življenjepis.
Pisne prijave z dokazili pošljite po pošti v 8 dneh
po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Svet
Osnovne šole Livade Izola, Livade 7, 6310 Izola, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico – Ne
odpiraj«.
Vloga bo šteta za pravočasno, če bo oddana na
pošti s priporočeno pošiljko zadnji dan roka ali vročena
v tajništvu šole do 12. ure zadnji dan roka. V primeru
oddaje nepopolne vloge bo kandidat/kandidatka pisno
pozvan/pozvana, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v nasprotnem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno
in bo iz izbirnega postopka izločena.
Kandidati/kandidatke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/prejele v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Livade Izola

ravnatelja
Kandidat/-ka mora za imenovanje na mesto
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24
in 47/15; v nadaljevanju: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda. Kandidat za ravnatelja zavoda mora izpolnjevati
tudi pogoj iz 99. in 100. člena ZOFVI.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi
na delovnem mestu ravnatelja/-ice. Delo na delovnem
mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– dokazilo o izobrazbi (morajo biti overjena ali originalna),
– dokazilo o nazivu (naziv svetnik ali svetovalec
oziroma najmanj pet let naziv mentor),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (oziroma si ga pridobi najpozneje v letu dni po začetku mandata, sicer mu/ji preneha mandat po zakonu),
– dokazilo o delovnih izkušnjah (najmanj pet let
v vzgoji in izobraževanju),
– potrdilo o nekaznovanosti (potrdilo Ministrstva za
pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni od končnega roka za oddajo prijav,
– potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem
postopku oziroma zoper njega/njo ni vložena pravnomočna obtožnica, ki ne sme biti starejše od 30 dni od
končnega roka za oddajo prijav,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva
dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo Ministrstva
za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni od končnega roka za oddajo prijav.
Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev, k prijavi predložiti program vodenja zavoda, lahko
pa priloži tudi kratek življenjepis.
Pisne prijave z dokazili pošljite po pošti v 8 dneh po
objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Svet Zavoda
Osnovne šole Veržej, Puščenjakova ulica 7, 9241 Veržej,
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
V primeru oddaje nepopolne vloge bo kandidat/-ka
pisno pozvan/-a, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v nasprot
nem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo iz
izbirnega postopka izločena.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Veržej
Ob-1276/22
Svet I. gimnazije v Celju, Kajuhova 2, 3000 Celje,
na podlagi Zakona o financiranju v vzgoji in izobraževa-
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nju in sklepa 6. seje Sveta zavoda I. gimnazije v Celju
dne 27. 1. 2022 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/-ice
I. gimnazije v Celju
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D Odl. US: U-I-269/12-24
in 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21,
172/21 in 207/21; v nadaljevanju: ZOFVI).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Predvideni začetek dela bo dne 18. 7. 2022. Delo
na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni
delovni čas.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkuš
njah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku – potrdili ne smeta biti starejši od enega meseca) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
I. gimnazije v Celju, Kajuhova 2, 3000 Celje, z oznako
»Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat/-ka mora prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Po končanem postopku bodo kandidati/-ke o izbiri
obveščeni v zakonitem roku.
Svet I. gimnazije v Celju
Ob-1277/22
Svet zavoda Osnovne šole Janka Kersnika Brdo,
Brdo 5, 1225 Lukovica, na podlagi 58. člena Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in
35. člena Poslovnika sveta Osnovne šole Janka Kersnika Brdo ter sklepa Sveta zavoda OŠ Janka Kersnika
Brdo z dne 26. 1. 2022 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(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 – popr.,
25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21; v nadaljnjem
besedilu: ZOFVI).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela bo dne 1. 8. 2022 oziroma
skladno s soglasjem ministrstva k imenovanju.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo

o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni
v kazenskem postopku) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Janka Kersnika Brdo,
Brdo 5, 1225 Lukovica, z oznako »Prijava na razpis za
ravnatelja/-ico – Ne odpiraj«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli v zakonitem roku.
Vloga se bo štela za pravočasno, če bo najkasneje
zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Svet zavoda Osnovne šole Janka Kersnika Brdo
Ob-1278/22
Svet zavoda OŠ n. h. Maksa Pečarja, Črnuška
cesta 9, 1231 Ljubljana, na podlagi sklepa 2. seje Sveta
zavoda z dne 26. 1. 2022 razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj,
123/21, 172/21 in 207/21).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 3. 5. 2022.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo
5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba
o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– dokazilo o izobrazbi (mora biti overjeno ali originalno),
– dokazilo o nazivu (naziv svetnik ali svetovalec
oziroma najmanj pet let naziv mentor),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (oziroma si ga pridobi najpozneje v letu dni po začetku mandata, sicer mu/ji preneha mandat po zakonu),
– dokazilo o delovnih izkušnjah (najmanj pet let
v vzgoji in izobraževanju),
– potrdilo o nekaznovanosti (potrdilo Ministrstva za
pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni od končnega roka za oddajo prijav,
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem
postopku oziroma zoper njega/njo ni vložena pravnomočna obtožnica, ki ne sme biti starejše od 30 dni od
končnega roka za oddajo prijav,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva
dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni
od končnega roka za oddajo prijav,
– program vodenja šole za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis z dosedanjimi delovnimi
izkušnjami.
Pisne prijave pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet zavoda OŠ n. h. Maksa Pečarja, Črnuška
cesta 9, 1231 Ljubljana, z oznako na ovojnici »Prijava
na razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ n. h. Maksa Pečarja
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Ob-1279/22
Svet zavoda OŠ Komenda Moste, Glavarjeva
cesta 37, 1218 Komenda, na podlagi sklepa, sprejetega na 4. redni seji Sveta Osnovne šole Komenda Moste
dne 5. 1. 2022, razpisuje delovno mesto
ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj,
123/21 in 172/21).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda. Delo na 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 zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju – potrdilo s ZPIZ-a (zaželen opis delovnih izkušenj),
– potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva
dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis (zaželen) in
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo
svojih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja ravnatelja
pošljite po pošti priporočeno po pošti do vključno 18. 2.
2022 v zaprti kuverti na naslov Svet zavoda Osnovne šole
Komenda Moste, Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda,
s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.
Prosimo, da na prijavo zapišete svoj elektronski
naslov in telefonsko številko, na katero ste dosegljivi.
Za ravnatelja je lahko imenovan kandidat, ki nima
opravljenega ravnateljskega izpita; mora pa ga opraviti
najkasneje v 1 letu od začetka opravljanja nalog ravnatelja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet zavoda OŠ Komenda Moste
Ob-1280/22
Svet zavoda Osnovne šole Gradec, Bevkova
ulica 3, 1270 Litija, na podlagi sklepa, sprejetega na
3. seji sveta zavoda dne 11. 1. 2022, razpisuje prosto
delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na mesto ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom Zakona
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o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.,
25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21; v nadaljnjem besedilu:
ZOFVI), in sicer:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge
stopnje,
– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja (izobrazba ustrezne smeri, strokovni izpit, potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo iz evidence izbrisanih
obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost,
potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku),
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju,
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj
pet let naziv mentor,
– ima opravljen ravnateljski izpit.
Kandidat lahko ravnateljski izpit opravi tudi naknadno, v roku 1 leta po začetku mandata.
Predviden začetek dela bo 1. 7. 2022. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za
delovno mesto ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– dokazila o izobrazbi (overjena fotokopija),
– dokazilo o pridobljenem nazivu (overjena fotokopija),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (overjena fotokopija),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu
(overjena fotokopija),
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva
dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo
njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja,
pošljite v zaprti ovojnici, priporočeno po pošti, do 18. 2.
2022 na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Gradec,
Bevkova ulica 3, 1270 Litija, z oznako »Prijava na razpis
za prosto delovno mesto ravnatelj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obveščeni o odločitvi oziroma
imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Gradec
Št. 110-0401/2022-1

Ob-1281/22

Svet zavoda Vrtca Šoštanj, Kajuhova cesta 8, 3325
Šoštanj, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC
in 127/06 – ZJZP) in 58. člena Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
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57/12 – ZPCP-2D, 24 in 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in
25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) ter sklepa 2. redne seje Sveta zavoda Vrtca Šoštanj z dne 18. 1. 2022,
razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice – m/ž
Kandidat – m/ž (v nadaljevanju: kandidat) mora za
imenovanje na funkcijo ravnatelja – m/ž (v nadaljevanju:
ravnatelj) izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, (64/09, 65/09 – popr.), 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17
– ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo 14. 6. 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (če
ravnateljskega izpita kandidat nima, si ga mora pridobiti
najkasneje v enem letu po začetku mandata), delovnih
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (najmanj 5 let), potrdilo iz kazenske evidence (izda Ministrstvo za pravosodje, ob oddaji prijave ne sme biti starejše od 30 dni),
potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku
(ob oddaji prijave ne sme biti starejše od 30 dni), potrdilo
iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper
spolno nedotakljivost (izda ga Ministrstvo za pravosodje,
ob oddaji prijave ne sme biti starejše od 30 dni)) pošljite
v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov:
Svet zavoda Vrtca Šoštanj, Kajuhova cesta 8, 3325 Šoštanj, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži kratek
življenjepis.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo dostavljena na
sedež vrtca oziroma oddana na pošto zadnji dan roka
s priporočeno pošiljko.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Šoštanj
Ob-1292/22
Svet zavoda Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje,
Trg Franca Fakina 8, 1420 Trbovlje, na podlagi sklepov
2. redne seje Sveta zavoda Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje z dne 24. 1. 2022, razpisuje delovno mesto
ravnatelj
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – pop., 25/17 – ZVaj,
123/21, 172/21 in 207/21; v nadaljevanju: ZOFVI), in
sicer mora kandidat/kandidatka izpolnjevati naslednje
pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziro-

ma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih,
ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje
– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja (izobrazba ustrezne smeri, strokovni izpit, potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo iz evidence izbrisanih
obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost,
potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku)
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj
pet let naziv mentor
– ima opravljen ravnateljski izpit.
Kandidat lahko ravnateljski izpit opravi tudi naknadno, v roku 1 leta po začetku mandata.
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 za določen čas, za delovno mesto ravnatelj.
Predviden pričetek dela je: 3. 6. 2022.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz
kazenske evidence in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ter
potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku
– ne smejo biti starejša od 30 dni, dokazilo o delovnih
izkušnjah) pošljite priporočeno po pošti v roku petnajst
dni po objavi razpisa na naslov: Osnovna šola Ivana
Cankarja Trbovlje, Svet zavoda šole, Trg Franca Fakina 8, 1420 Trbovlje, z oznako »Prijava na razpis za
prosto delovno mesto ravnatelj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o odločitvi oziroma
imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet zavoda Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje
Su KS 63/2022-2

Ob-1304/22

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje
2 sodniški mesti višjih sodnikov
na Višjem sodišču v Ljubljani,
za gospodarski oddelek
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto
na višjem sodišču (višji sodnik), določene v 11. členu
navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
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– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11.
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni
po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Št. 02/020/01/2-1/22

Ob-1305/22

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih
(Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami in dopolnitvami) in 38. člena Statuta Zdravstvenega doma dr. Adolfa
Drolca Maribor, objavlja Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, javni razpis za
delovno mesto
zdravnik specialist – m/ž –
Predstojnik organizacijske enote
Varstvo otrok in mladine,
za mandatno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega
imenovanja.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba zdravstvene smeri –
zdravnik;
– specializacija iz pediatrije;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje urejevalnikov 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;
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– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba;
– program dela in razvoja organizacijske enote.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki si jih je pridobil.
Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba za pravno
kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
Št. 02/020/01/2-1/22

Ob-1306/22

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih
(Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami in dopolnitvami) in 38. člena Statuta Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, objavlja Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, razpis za
delovno mesto
zdravnik specialist – m/ž –
predstojnik organizacijske enote Varstvo žensk,
za mandatno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega
imenovanja.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba zdravstvene smeri –
zdravnik;
– specializacija iz ginekologije in porodništva;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje urejevalnikov 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 razvidna delovna doba;
– program dela in razvoja organizacijske enote.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba za pravno
kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
Ob-1332/22
Svet zavoda Osnovne šole Šenčur, Pipanova
cesta 43, 4208 Šenčur, na podlagi sklepa, sprejetega
na 8. redni seji Sveta zavoda z dne 20. 1. 2022, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (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).
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Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predviden začetek dela bo predvidoma 1. 8. 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za polni
delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (v
kolikor kandidat še nima ravnateljskega izpita, ga mora
pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata),
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva
dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– dokazilo iz katerega so vidne delovne izkušnje
najmanj pet let v vzgoji in izobraževanju,
– kratek življenjepis (v Europass obliki) in
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo
njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja.
Vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev, programom vodenja zavoda in kratkim življenjepisom pošljite
v zaprti kuverti na naslov: Svet zavoda Osnovne šole
Šenčur, Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur, s pripisom
»Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«. Rok za
prijavo je 15 dni od objave v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku (glej 58. člen ZOFVI).
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet zavoda Osnovne šole Šenčur
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Druge objave
Ob-1325/22
Preklic
Slovenski podjetniški sklad zaradi tehničnih težav
in zagotavljanja enakopravnosti pri obravnavi vlog, preklicuje javni poziv REVAV-8-Vavčer za digitalni marketing, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/22 dne
28. 1. 2022.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Ob-1329/22
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja
REACT EU – Javni poziv
za Vavčer za digitalni marketing
1. Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320), Uredba Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri
pomoči de minimis (UL L 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1),
Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), Zakon o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in
195/20 – odl. US), Proračun Republike Slovenije za
leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20), Proračun Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023) (Uradni list RS,
št. 187/21), Zakon o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21
in 206/21 – ZDUPŠOP), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list
RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 –
ZSInv), Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, ki ga je
sprejelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
dne 22. 4. 2015 z vsemi spremembami, Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki
Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15,
36/16, 58/16 in 69/16 – popr., 15/17, 69/17, 67/18 in
208/21), Shema de minimis z nazivom »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/II), Akt o ustanovitvi Javnega
sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list
RS, št. 4/19), Poslovni in finančni načrt Javnega sklada
Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2022, ki ga
je Vlada RS sprejela dne 23. 12. 2021, sklep Vlade RS
št. 47602-27/2021/3.

2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri
Javnem pozivu za Vavčer za digitalni marketing (v nadaljevanju: javni poziv) v vlogi posredniškega organa in
zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega poziva.
Izvajalec javnega poziva: Javni sklad Republike
Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000
Maribor (v nadaljnjem besedilu: Slovenski podjetniški
sklad).
3. Namen, cilj in predmet javnega poziva
3.1. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne
skupine iz točke 4 tega javnega poziva k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.
3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing.
4. Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem
v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba,
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana
kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Na razpis se
lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo
gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14
– ZDU-1I in 13/18). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1
Uredbe 651/2014/EU.
5. Pogoji za kandidiranje
5.1 Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje določene
v točki 4 javnega poziva (glede velikosti in pravne oblike oziroma vrste MSP).
2. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj
1 zaposlenega, po podatkih Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri
s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje) in
družbenik ali delničar gospodarske družbe ter ustanovitelj zadruge – poslovodja, ki nima druge podlage za
zavarovanje (zavarovani družbeniki – poslovodje na
podlagi 16. člena ZPIZ-2). V število zaposlenih se ne
upošteva zaposlenih iz programa javnih del.
3. Prijavitelj na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti v višini 50 eurov ali
več do ministrstva oziroma njegovih izvajalskih institucij:
Slovenskega podjetniškega sklada, Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v nadaljevanju:
SPIRIT Slovenija) in Slovenskega regionalno razvojnega sklada, pri čemer neporavnane obveznosti izhajajo
iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev
in so bile neporavnane in zapadle pred tem spoznane
z izvršilnim naslovom.
4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti
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tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje
zadnjega leta do dne oddaje vloge.
5. Med prijaviteljem, ministrstvom, Slovenskim podjetniškim skladom oziroma ostalimi izvajalskimi institucijami ministrstva (SPIRIT Slovenija, Slovenski regionalno
razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah
o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih
obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od
odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, nismo opustili poslovne dejavnosti in na dan
oddaje vloge nismo bili v stanju insolventnosti, v skladu
z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list
RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 –
popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl.
US, 69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US).
7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in nismo podjetje v težavah
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo
in 158/20).
9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči
de minimis (UL EU L 352, 24. 12. 2013, v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1407/2013/EU):
– v okviru projekta podjetje ne opravlja dejavnosti
na naslednjih področjih:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg
– če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali
delno prenese na primarne proizvajalce.
10. Lastnik(i) prijavitelja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.) ni(so)
vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
12. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, ni in ne bo pridobili sredstev iz drugih javnih virov,
vključno z de minimis pomočjo (sredstev evropskega,
državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega
sofinanciranja).
13. Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, s tem sofinanciranjem ne bo presegel
200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih
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let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali
unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu znaša zgornja dovoljena meja
pomoči 100.000,00 EUR).
5.2 Posebni pogoji za prijavitelje
Do sredstev so upravičeni MSP, ki bodo imeli na
dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež na območju
Republike Slovenije. Sedež mora biti vpisani v Poslovni
register Slovenije.
5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
2. Prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta (tj.
od oddaje vloge do oddaje zahtevka) najmanj enega
zaposlenega.
3. V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje digitalnega marketinga, ki bo za prijavitelja izdelal
novo spletno stran in/ali mobilno aplikacijo in/ali spletno
trgovino in/ali rezervacijsko platformo. Izbran zunanji
izvajalec mora biti vpisan v katalog za aktivnosti, ki jih
prijavitelj namerava izvesti. Katalog strokovnjakov vodi
Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (v nadaljevanju
DIH Slovenije) in bo objavljen na spletni strani DIH Slovenije https://dihslovenia.si/catalog.
4. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec
ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
5. Izbran zunanji izvajalec za posameznega strokovnjaka še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog
prijaviteljev (ki so upravičenci po tem javnem pozivu)
v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.
6. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj
po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelji ne morejo biti
zunanji izvajalci drugim prijaviteljem.
7. Nova spletna stran/mobilna aplikacija/spletna trgovina/rezervacijska platforma ne sme biti izdelana pred
31. 1. 2022.
8. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški iz točke 10 javnega poziva in točke II.6.1. pozivne dokumentacije.
9. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
– zunanji izvajalec povezana družba ali partnersko podjetje po pravilih zakona, ki ureja gospodarske
družbe ali
– zunanji izvajalec zakoniti zastopnik upravičenca,
ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več
kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega
izvajalca.
6. Postopek izbora
Postopek javnega poziva vodi pooblaščena oseba
za izvedbo postopka javnega poziva (v nadaljevanju:
pooblaščena oseba), ki jo s sklepom imenuje direktorica
Slovenskega podjetniškega sklada.
Za sofinanciranje se odobrijo pravilno označene in
popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo.
Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. je oddana preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si),
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega poziva, pozivno dokumentacijo in navodili, ki so navedeni
na posameznih obrazcih.
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Popolne vloge bodo odobrene in sofinancirane
v okviru razpoložljivih razpisanih sredstev. Kot odločitev
o dodelitvi sredstev se prijaviteljem posreduje pogodba
o sofinanciranju.
Dopolnitev vlog po javnem pozivu ni možna.
V primeru, da je oddana vloga nepopolna, se prijavitelja
o tem obvesti preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Če je javni poziv še vedno odprt oziroma so
sredstva še vedno na voljo, ima prijavitelj v primeru, da
ustreza pogojem, možnost ponovne oddaje vloge, ki
ji je dodana nova ustrezna oznaka z novo zaporedno
številko.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2022–2023, znaša
3.300.000,00 EUR, od tega 700.000,00 EUR za socialna
podjetja, oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.
Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.
Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni
razvoj.
Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da
lahko:
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli prekliče – vlog, ki jih prejme na javni poziv, ne
bo obravnaval;
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli spremeni – vloge, prejete do datuma spremembe,
bo obravnaval pod pogoji, ki so veljali v času oddaje
vloge;
– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti)
prejemanje vlog na javni poziv – vloge, ki jih je že prejel,
a za njih še ni podpisal pogodb, bo obravnaval v skladu
z razpoložljivimi sredstvi;
– v primeru, da Sklad ne prejme zadostnega števila
vlog za socialna podjetja, lahko sredstva prerazporedi in
jih nameni za vsa preostala podjetja, ki ustrezajo pogojem javnega poziva,
in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega
poziva tudi v Uradnem listu RS.
Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da ne
veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene pogodbe
o sofinanciranju.
V primeru porabe sredstev lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko Slovenski podjetniški sklad ponovno objavi javni poziv in/ali pozivno dokumentacijo
oziroma ponovno sprosti prejemanje vlog.
8. Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči
Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60 %, preostanek zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo
oziroma nacionalni prispevek.
Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme
presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči.
V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem
tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR. Zgornje meje pomoči veljajo ne
glede na to, iz katerih javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali
individualnih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek
pomoči v ta namen.
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9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev
oziroma do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti
stroškov in izdatkov se prične od datuma 1. 1. 2021 in
traja do 30. 9. 2023.
Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki
bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.
Izplačilo sredstev upravičencem bo v letih 2022 in
2023. Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v letu 2022 je 31. 10. 2022, v letu 2023 pa je zadnji
rok za oddajo zahtevkov 30. 9. 2023.
Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenskemu podjetniškemu skladu preko ePortala najkasneje
v roku 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad po preteku 6 mesecev od oddaje zahtevka, v primeru njegove nepopolnosti, odstopi od pogodbe.
V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev
v posameznem letu presegel razpoložljiva letna proračunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki, izplačali v začetku naslednjega proračunskega leta.
Roki in obdobja poročanja ter oddaje zahtevkov za
izplačilo so podrobno opredeljeni v obrazcu »Vzorec
pogodbe«, ki je del pozivne dokumentacije.
10. Upravičeni stroški in višina subvencije
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni
stroški (stroški zunanjih izvajalcev) za naslednje aktivnosti (skladno z minimalnimi zahtevami), ki so objavljene na
spletni strani DIH Slovenije: http://dihslovenia.si/vavcer/
– Stroški izdelave nove spletne strani (vključno
z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja spletne
strani s tehničnega in UX/UI vidika.
Minimalna višina subvencije za spletno stran (vključno z mobilno prilagoditvijo) in testiranje je 500,00 EUR,
maksimalna višina subvencije pa 1.500,00 EUR.
– Stroški izdelave nove mobilne aplikacije in izvedba testiranja mobilne aplikacije s tehničnega in UX/UI
vidika.
Minimalna višina subvencije za mobilno aplikacijo in
testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije
pa 1.000,00 EUR.
– Stroški vzpostavitve lastne spletne trgovine in
izvedba testiranja.
Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne
spletne trgovine in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.
– Stroški vzpostavitve lastne rezervacijske platforme in izvedba testiranja.
Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne
rezervacijske platforme in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.
Strošek DDV ni upravičen strošek.
Podjetje lahko pridobi sredstva za vsako aktivnost
samo enkrat v obdobju 2019–2023. Maksimalna skupna
višina subvencije je 7.500,00 EUR za vse aktivnosti skupaj. V kolikor je podjetje že koristilo vavčer za mobilno
aplikacijo pred objavo tega javnega poziva (po preteklih
javnih pozivih »Vavčer za digitalni marketing«), pa je
podjetje upravičeno do največ 6.500,00 EUR subvencije
za vse ostale aktivnosti skupaj.
11. Roki in način prijave na javni poziv
Vloge bo mogoče preko ePortala oddati od dne
9. 2. 2022. Vloga mora biti pripravljena v slovenskem
jeziku in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne
dokumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso
upravičen strošek.
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Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer
je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev
zahtevkov 30. 9. 2023. Kljub temu je potrebno upoštevati
določila iz točke 9. javnega poziva, kjer je navedeno, da
morajo biti upravičene aktivnosti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenskemu
podjetniškemu skladu preko ePortala najkasneje v roku
6 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju.
Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena
na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.
Za prijavo na javni poziv mora prijavitelj oddati vlogo
na ePortal Slovenskega podjetniškega sklada v digitalni
obliki. Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo
prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda
na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Prijavitelj lahko v primeru potrebe po strokovni pomoči ob registraciji svojega podjetja na ePortalu Slovenskega podjetniškega sklada ali kasneje, doda svetovalca za pripravo in oddajo vloge. Prijavitelj lahko
določi svetovalca, ki mora biti predhodno registriran na
ePortalu Sklada.
Za brezplačne informacije in brezplačno pomoč pri
pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže
Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije
in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo
na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/
tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.
Glede na datum in čas oddaje vloge bo sistem
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada dodelil
ustrezno zaporedno številko vloge. Vloge se obdelujejo
po vrstnem redu prejetja (»first come – first serve«).
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o odločitvi o dodelitvi sredstev
Prijavitelji bodo o odločitvi o dodelitvi sredstev praviloma obveščeni v roku 15 delovnih dni od prejema
posamezne vloge na Slovenski podjetniški sklad. V primeru, da je oddanih vlog več kot 250, se rok obravnave
sorazmerno podaljša. Izbrani prijavitelji bodo pozvani
k podpisu pogodbe. Prijavitelj mora (preko ePortala) Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani
zakonitega zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo
o sofinanciranju vrniti.
Vročanje ter podpisovanje pogodb bo potekalo v digitalni obliki, in sicer na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila za poslovne subjekte. S kvalificiranim digitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju prijavitelj
izkazuje svojo identiteto, jamči za vsebino elektronsko
posredovanih informacij in se elektronsko podpisuje.
V kolikor se prijavitelj v 8 dneh ne odzove na podpis
pogodbe, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe
o sofinanciranju.
Prijavitelji, ki menijo, da jim sredstva neupravičeno
niso bila dodeljena, lahko v 30 dneh od prejema obvestila o neizboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe
na Upravno sodišče Republike Slovenije. Vložena tožba
ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega poziva so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na
spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada
http://www.podjetniskisklad.si/.
13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega
podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vračilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev
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je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva vrniti v roku 30 dni po prejemu pisne zahteve Slovenskega
podjetniškega sklada, in sicer skupaj z obrestmi v višini
zakonitih zamudnih obresti, ki so obračunane od dneva
nakazila do dneva vračila.
15. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak,
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se
ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec Slovenskega podjetniškega
sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili
znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente
ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim
pozivom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev
Slovenskega podjetniškega sklada o dodelitvi sredstev
ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem
pozivu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine,
kaznivega dejanja ali upravičenec ne zagotavlja gospodarne rabe javnih sredstev, lahko Slovenski podjetniški
sklad od upravičenca zahteva vrnitev neupravičeno prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi
od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila
sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je
takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija in bo sum goljufije prijavljen pristojnim organom.
16. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu,
zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih
ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih
skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno
objavljeni.
Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti
vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Št. 4102-245/2022-4

Ob-1326/22

Mestna občina Maribor skladno s Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni
list RS, št. 43/10 in 62/16) z dnem 4. 2. 2022 objavlja
Javni razpis za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo
v letu 2022 sofinancirala Mestna občina Maribor
(JPR-KUL-2022).
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov, ki bodo izvedeni v letu 2022 na območju Mestne
občine Maribor oziroma v primeru gostovanja projekta,
v tujini.
Razpis se nanaša na naslednja področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: uprizoritvene
umetnosti, glasbene umetnosti, likovne umetnosti, intermedijske umetnosti, knjigo, kulturno dediščino ter film in
avdiovizualne dejavnosti.
Razpisni rok se zaključi dne 11. 3. 2022.
Razpisna dokumentacija je od 4. 2. 2022 do 11. 3.
2022 dostopna na spletni strani Mestne občine Maribor/Javni razpisi/Javni razpisi – kultura in mladina.
Prijava na razpis je možna le kot elektronska prijava.
Mestna občina Maribor
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-5/2017/10

Ob-1333/22

V register političnih strank se pri politični stranki Dobra država, s kratico imena DD in s sedežem
v Ljubljani, Tomšičeva ulica 1, ter z matično številko:
4103246000, vpiše sprememba zastopnika stranke.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Gregor Vovk
Petrovski, roj. 29. 12. 1962, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Zabukovica 77, Zabukovica.
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Evidence sindikatov
Št. 02048-3/2006-4

Ob-1046/22

Statut Sindikata vodenja prometa Slovenije, ki se
hrani pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti in je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 171, se izbriše iz evidence
statutov sindikatov.
Št. 101-4/2021-6223-4

Ob-1149/22

V evidenci statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni enoti Litija, se pri vpisu za leto 1996, pod zaporedno
številko 28, o hrambi Pravil organizacije Sindikata državnih organov Slovenije, Sindikata Upravne enote
Litija, vpiše sprememba naslova sedeža sindikata.
Sedež Sindikata Upravne enote Litija je na naslovu
Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
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Objave po Zakonu o medijih
Št. 028/22-nn

Ob-1285/22

Ob-1289/22

Ime medija: Bančni vestnik, revija za denarništvo
in bančništvo.
Izdajatelj: Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljub
ljana, Šubičeva ulica 2, Ljubljana.
Pravne osebe, ki imajo najmanj pet odstotni delež
glasovalnih pravic: Banka Intesa Sanpaolo d.d., Koper,
Banka Sparkasse d.d., Ljubljana, BKS Bank AG, Avstrija, Sberbank banka d.d., Ljubljana, Delavska hranilnica
d.d. Ljubljana, Deželna banka Slovenije d.d., Ljubljana,
Gorenjska banka d.d., Kranj, Hranilnica LON d.d., Kranj,
Addiko Bank d.d., Ljubljana, Nova Kreditna banka Maribor d.d., Maribor, Nova Ljubljanska banka d.d., Ljub
ljana, Primorska hranilnica Vipava d.d., Vipava, SID
banka d.d., Ljubljana, SKB banka d.d., Ljubljana, UniCredit Banka Slovenija d.d., Ljubljana, SKB LEASING
d.o.o., Ljubljana, Summit Leasing Slovenija d.o.o., Ljub
ljana in GB Leasing d.o.o., Ljubljana.
Imena članov uprave oziroma organa upravljanja:
direktorica mag. Stanislava Zadravec Caprirolo.
Imena članov nadzornega sveta izdajatelja: Blaž
Brodnjak, Vojka Ravbar, Sabina Župec Kranjc, Jozef
Kausich, Lorenzo Ramajola, Jana Benčina Henigman,
Mario Henjak, Andrej Andoljšek, Klemen Bajt, Mitja Otorepec.

Imena medijev: Primorske novice, Goriška,
www.primorske.si, Istra, 7. Val Intervjuji.
Izdajatelj: PRIMORSKE NOVICE, d.o.o. Koper, s.r.l.
Capodistria, Ulica Osvobodilne fronte 12, 6000 Koper –
Capodistria.
Več kot 5 % kapitala in upravljavskih oziroma glasovalnih pravic imajo:
– LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper – Capodistria – 10,8264 %
– DNEVNIK, družba medijskih vsebin, d.d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana – 12,1010 %
– FORMA INN investicijski in gradbeni inženiring,
proizvodnja in trgovina, d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000
Koper – Capodistria – 7,0963 %
– SALOMON d.o.o., podjetje za zaposlovanje invalidov, proizvodnjo, posredovanje in storitve Ljubljana,
Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana – Polje – 19,9446 %
– CURATOR NOVA, posredovanje in prodaja,
d.o.o., Središka ulica 4, 1000 Ljubljana – 17,9641 %
– SVET24, informativne vsebine d.o.o., Vevška
cesta 52, 1260 Ljubljana – Polje – 14,5393 %
– TISKARSKO SREDIŠČE grafična priprava in tiskarna d.o.o., Slovenčeva ulica 19A, 1000 Ljubljana
– 16,9149 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Janez Pavčnik, direktor.

Ob-1286/22
Ime medija: VAŠA TELEVIZIJA (VTV).
Izdajatelj: VTV Studio, d.o.o., Žarova cesta 10, Velenje.
Ime in priimek ter stalno bivališče oseb, ki imajo več
kot 5 % delež kapitala upravljalskih oziroma glasovalnih
pravic: Rajko Djordjevič, Šaleška 18d, Velenje – 100,00 %.
Direktor: Rajko Djordjevič.
Ob-1287/22
Ime medija: MojRadio.
Izdajatelj, upravljalec in lastnik je Boris Sušin, s.p.,
Kidričeva 2b, 3320 Velenje.
Ob-1288/22
Ime medija: Naš čas in Radio Velenje.
Izdajatelj: NAŠ ČAS časopisno-založniška in RTV
družba, d.o.o., Kidričeva cesta 2A, 3320 Velenje.
Lastniki z najmanj 5 % deležem kapitala ali uprav
ljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– 8,6439 % – ZAKOŠEK MIRA, Šalek 6, 3320 Velenje
– 18,0566 % – ZAKOŠEK BORIS, Šalek 6, 3320
Velenje
– 50,33 % – NAŠ ČAS časopisno-založniška in RTV
družba, d.o.o., Kidričeva cesta 2A, 3320 Velenje
– 4,23 % – EDIKTA, družba za trgovino, storitve in
posredništvo, d.o.o., Prvenci 3B, 2281 Markovci
– 9,31 % – LEPENKA, podjetje za proizvodnjo
in predelavo papirja Tržič, d.d., Slap 8, 4290 Tržič
– 9,43 % – SVET24, informativne vsebine d.o.o.,
Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana – Polje.
Odgovorna oseba izdajatelja: Maja Oderlap, direktorica.

Ob-1290/22
Ime medija: Štajerski tednik, Radio Ptuj.
Izdajatelj: RADIO TEDNIK Ptuj d.o.o., Osojnikova
cesta 3, 2250 Ptuj.
Več kot 5 % kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic imajo:
– 15,23 % – REPORTER MEDIA d.o.o., Vevška
cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje
– 15,36 % – KRALJ IVAN, Velike Brusnice 86, 8321
Brusnice
– 10,54 % – DZS INVESTICIJE d.o.o., Dalmatinova
ulica 2, 1000 Ljubljana
– 15,94 % – RADIO TEDNIK Ptuj d.o.o., Osojnikova
cesta 3, 2250 Ptuj
– 14,37 % – SALOMON d.o.o. Ljubljana, Vevška
cesta 52, 1260 Ljubljana – Polje
– 13,34 % – CURATOR NOVA, posredovanje in
prodaja, d.o.o., Središka ulica 4, 1000 Ljubljana
– 15,23 % – Detektivska agencija VESTIGIUM,
d.o.o., Dunajska cesta 158, 1000 Ljubljana.
Odgovorna oseba izdajatelja: Drago Slameršak,
direktor.
Ob-1291/22
Ime medija: Gorenjski glas, Gorenjskiglas.si.
Izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, Nazorjeva
ulica 1, 4000 Kranj.
Lastniki, ki imajo več kot 5 % kapitala oziroma
upravljavskih pravic: Gorenjski glas, časopisno podjetje, d.o.o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj
(35,7974 %), Delo Časopisno založniško podjetje
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d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana (10,0000 %),
Marija Volčjak, Virmaše 15, 4220 Škofja Loka
(13,1826 %), Cvetko Zaplotnik, Srednja Bela 10a, 4205
Preddvor (5,6821 %).
Direktorica družbe: Marija Volčjak.
Organ upravljanja družbe: Skupščina družbenikov.
Ob-1294/22
Ime medija: ETV HD.
Izdajatelj (pravna oseba): ATV BABNIK & CO d.n.o.
Litija, Pokopališka pot 8, 1270 Litija.
Produkcija programa: ETV HD.
Lastniški in upravljalski delež: 50 % – Boštjan Vidmar, Zg. Prhovec 2a, 1411 Izlake, 50 % – Janez Vidmar,
Obrezija 20, 1411 Izlake.
Zakoniti zastopnik: Boštjan Vidmar.
Ob-1307/22
Imena medijev: VEČER, vecer.com, Fokuspokus,
VEČER KOROŠKA – vecerkoroska.com, Večer Štajer´c,
Mi smo Maribor.
Izdajatelj: VEČER MEDIJI, časopisno založniško
podjetje d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Več kot 5 % kapitala in upravljavskih oziroma glasovalnih pravic imajo: ČASNIK VEČER časopisno založniško podjetje d.o.o. – 100 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Miha Klančar, direktor.
Ob-1308/22
Ime medija: Dober tek.
Izdajatelj: DEDAL d.o.o., Vevška cesta 52, 1260
Ljubljana – Polje.
Lastniki z najmanj 5 % deležem kapitala ali uprav
ljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– 30 % – Darko Petelin, Kamnik pod Krimom 103A,
1352 Preserje

– 20 % – DEDAL d.o.o., Vevška cesta 52, 1260
Ljubljana – Polje
– 10 % – Urška Petelin, Miklošičeva cesta 26, 1000
Ljubljana
– 40 % – SVET24 d.o.o., Vevška cesta 52, 1260
Ljubljana – Polje.
Odgovorna oseba izdajatelja: Urška Petelin, direktorica.
Ob-1309/22
Ime medija: Radio Aktual Kum.
Izdajatelj: RADIO KUM TRBOVLJE, d.o.o., Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje.
Lastniki z najmanj 5 % deležem kapitala ali upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: STUDIO D, Regionalna radijska postaja d.o.o., Ljubljanska cesta 26, Novo
mesto – 100 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Simon Prelesnik, direktor.
Ob-1310/22
Ime medija: MUZIKA.
Izdajatelj: VIS VIRES, Domen Hren, s.p., Tovarniška cesta 9B, 3214 Zreče.
Več kot 5 % kapitala in upravljavskih oziroma glasovalnih pravic imajo: Domen Hren, Tovarniška cesta 9B,
3214 Zreče – 100 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Domen Hren.
Ob-1311/22
Ime medija: Gorenjska televizija – GTV.
Izdajatelj: TELE-TV D.O.O., Oldhamska cesta 1A,
4000 Kranj.
Direktor: Iztok Škofic.
Lastnik: 100 % Iztok Škofic, Golniška cesta 113,
4000 Kranj.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

Objave po Zakonu
o gospodarskih zbornicah
Ob-1299/22
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona
o gospodarskih zbornicah (ZGD) vas vabimo na
ustanovno skupščino,
ki bo dne 10. februarja 2022, ob 10. uri, v veliki dvorani, v poslovni stavbi Revidera na Tomažičevi ulici 4,
v Slovenski Bistrici.
Dnevni red:
1. Otvoritev ustanovne skupščine in sprejem poslovnika o delu ustanovne skupščine ZPP (Zbornica za
pomoč podjetnikom).
2. Sprejem sklepa o ustanovitvi Zbornice za pomoč
podjetnikom in sprejem Statuta ZPP.
3. Izvolitev Predsednika Zbornice za pomoč podjetnikom.
4. Izvolitev članov Upravnega odbora Zbornice za
pomoč podjetnikom.
5. Izvolitev članov Nadzornega odbora Zbornice za
pomoč podjetnikom.
6. Določitev višine članarine.
7. Razno.
Ustanovne skupščine se lahko udeleži vsaka oseba, ki je lahko v skladu s 4. členom ZGZ in predlogom
statuta Zbornice za pomoč podjetnikom član gospodarske zbornice. Ustanovne skupščine se lahko razen zakonitih zastopnikov oseb iz prejšnjega odstavka s pisnimi pooblastili udeležijo tudi njihovi pooblaščenci. Pravico
udeležbe na ustanovni skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tiste osebe, ki bodo vsaj do
vključno 31. januarja 2022 pisno prijavili svojo udeležbo
na naslov pooblaščenca sklicateljev Revidera Storitve
d.o.o., Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica.
Predlog statuta in druga gradiva za ustanovno skupščino so bodočim članom Zbornice za pomoč podjetnikom
na voljo na poslovnem naslovu pooblaščenca sklicateljev Revidera Storitve d.o.o., Tomažičeva ulica 4, 2310
Slovenska Bistrica, vsak delavnik do vključno 31. januarja 2022, v času od 9. do 12. ure. Dodatne informacije
so na voljo na tel. 02/620-46-55 ali na elektronskem
naslovu pooblaščenca sklicateljev: ziva@revidera.si.
Revidera Storitve d.o.o.
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Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
III N 789/2020

Os-3288/21
Popravek

Okrožno sodišče v Celju je v zadevi pod opr.
št. III N 789/2020, v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena ZPP v zvezi s 37. členom ZNP, sklenilo:
Za začasno zastopnico, upravičeno za sprejemanje
pisanj, za nasprotnega udeleženca, se postavi Tatjana
Cimperšek, odvetnica v Celju.
Sklep Okrožnega sodišča v Celju št. III N 789/2020
z dne 1. 7. 2021 se popravi tako, da se v izreku sklepa
izpusti besedilo »upravičeno za sprejemanje pisanj«,
v drugi, tretji, četrti in peti točki sklepa, kjer je navedeno
začasni zastopnik za sprejemanje pisanj izpusti besedilo
»za sprejemanje pisanj«.
Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 10. 2021
Pd 300/2015

Os-1312/22

Delovno sodišče v Celju na podlagi 84. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Uradni list RS, št. 26/99
do 10/17) izdaja oglas o postavitvi začasnega zastopnika po višji sodnici mag. Idi Dimec, v individualnem
delovnem sporu tožeče stranke: Boštjan Božič, Vitovlje
64a, Šempas, ki ga zastopajo Odvetniki Malovrh & Kastivnik, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, zoper toženo stranko: MOON STONE INTERNATIONAL INVESTMENT
S.A., 21 rue Aldrigen, L-1118 Luxembourg, GD Luksemburg, zaradi plače in nadomestila, pcto. 29.149,33 EUR
s pripadki.
Sodišče je toženi stranki postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Aleksandra Radivojevića,
Glavni trg 7, Celje.
Začasni zastopnik je bil toženi stranki postavljen na
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP).
Začasni zastopnik ima, glede na 83. člen ZPP, v tem
delovnem sporu vse pravice in dolžnosti zakonitega
zastopnika in bo toženo stranko zastopal od dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem.
To obvestilo je od 31. 1. 2022 objavljeno na oglasni
deski tega sodišča. Prav tako je objavljeno tudi v Uradnem listu RS in na spletnih straneh tega sodišča.
Delovno sodišče v Celju
dne 31. 1. 2022
P 37/2021

Os-3480/21

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču, v pravdni zadevi tožeče stranke:
Jože Hudelja, Sečje selo 4A, Vinica, ki ga zastopa Kristjan Žalec, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko:
1. Barbara Kmetič, Ulica Sadež 2, Črnomelj, 2. Ana
Krotec, 204-E 13 Ave, 275 Vancouver BC, V5T-2K3,
Kanada, 3. Franc Ostronič, Sečje selo 2A, Vinica, 4. Kristina Ostronič, Šegova ulica 4, Novo mesto, 5. Jožica
Permoser, Gradac 9, Gradac, 6. Erika Pirkovič, Ganglo-

va ulica 7, Metlika, zaradi priposestvovanja lastninske
pravice, pcto 300,00 EUR, na podlagi določbe 82. člena
Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), dne
22. novembra 2021 postavlja začasnega zastopnika
toženi stranki Ani Krotec, 204-E 13 Ave, 275 Vancouver
BC, V5T-2K3, Kanada.
Začasni zastopnik je univ. dipl. prav. – odvetnik
Alojz Poljšak, Ulica Staneta Rozmana 8, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko Ano Krotec, 204-E 13 Ave, 275 Vancouver BC,
V5T-2K3, Kanada, vse do takrat, dokler le-ta ali njen
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 22. 11. 2021
II N 331/2021

Os-1006/22

Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici
svetnici Janji Roblek, v nepravdni zadevi predlagateljice
Tjaše Peternel, Ulica Viktorja Kejžarja 37a, Jesenice,
ki jo zastopa Nataša Jovičić, odvetnica na Jesenicah,
proti nasprotnemu udeležencu Blažu Dizdarević, naslov
neznan, zaradi zaupanja mld. otroka v varstvo in vzgojo,
določitve preživnine in stikov ter zaradi spremembe otrokovega imena, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (v nadaljnjem besedilu: ZPP), v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku (v nadaljnjem
besedilu: ZNP-1), postavilo nasprotnemu udeležencu
Blažu Dizdareviću, roj. 5. 2. 1988, neznano prebivališče,
začasno zastopnico odvetnico Brigito Žvan, Kranjska
cesta 4, Radovljica.
Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je
postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastop
nika nasprotnega udeleženca.
Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica
od dneva postavitve in vse do takrat, dokler nasprotni
udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred
sodiščem oziroma dokler organ za socialne zadeve ne
sporoči sodišču, da mu je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 12. 2021
VL 28970/2021

Os-3505/21

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Telekom
Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, ki ga
zastopa odv. Manja Grosek – odvetnica, Partizanska
cesta 36, Maribor, proti dolžniku Arbion Bytyqi, Vrh pri
Ljubnu 2A, Novo mesto – dostava, ki ga zastopa zač.
zast. Štrasner Majda – odvetnica, Jerebova ulica 4,
Novo mesto, zaradi izterjave 1.161,09 EUR, sklenilo:
Dolžniku Arbion Bytyqi, Vrh pri Ljubnu 2A, Novo
mesto, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 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 Štrasner Majda
– odvetnica, Jerebova ulica 4, Novo mesto.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 11. 2021
2874 Z 467/2020

Os-3729/21

Okrajno sodišče v Ljubljani je v zadevi zavarovanja terjatve upnice Republike Slovenije, matična
št. 5854814000, davčna št. 17659957, Gregorčičeva
ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana,
proti dolžniku Tomažu Pavlin, EMŠO 0510968500269,
Smolenja vas 54A, Novo mesto – dostava, zaradi zavarovanja 6.159,24 EUR, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravd
nem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Suzana Judež, Tržaška cesta 23, 1360 Vrhnika.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2021
II N 1688/2021

Os-3738/21

Okrožno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi
zoper nasprotno udeleženko Meliso Smrekar, EMŠO:
2001969505146, Oševek 11b, Kamnik, začasno na
Šlandrova ulica 7, Radomlje, dejanski naslov neznan,
v postopku za izdajo začasne odredbe odločbe o zaupanju mld. otroka, določitev preživnine in stikov, ki se
vodi pod opr. št. II N 1688/2021, o imenovanju začasnega zastopnika, 24. decembra 2021 sklenilo, da se
nasprotni udeleženki na podlagi 4. in 5. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP)
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ) postavi začasna zastopnica, odvetnica Mojca Lorenci Visinski, ker je prebivališče nasprotne udeleženke
neznano in nima pooblaščenca oziroma je nasprotna
udeleženka v tujini in se ni mogla opraviti vročitev.
Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika in bo nasprotno udeleženko zastopala od dneva postavitve vse do takrat,
dokler nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika
(83. člen ZPP). Pritožba zoper ta sklep ne zadrži izvršitve (šesti odstavek člena ZIZ).
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 12. 2021
VL 61813/2021

Os-1218/22

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Komunala Komunalno podjetje Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, ki ga zastopa zak. zast. Darko Ličen,
Cesta 25. junija 1, Nova Gorica – dostava, proti dolžniku
Omerju Ferari (prej Čizmić), Iverkovičeva 19, Zagreb,
ki ga zastopa Zorn Stojan – odvetnik, Ulica tolminskih
puntarjev 4, Nova Gorica, zaradi izterjave 120,88 EUR,
sklenilo:
Dolžniku Omerju Ferari (prej Čizmić), Iverkovičeva 19, Zagreb, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
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v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Stojan
Zorn, Ul. Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica.
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 Ljubljani
dne 19. 1. 2022
II N 679/2021

Os-1036/22

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici –
svétnici Lidiji Križman v nepravdni zadevi predlagateljice
Vide Itedjere, Slovenska ulica 20, Šentilj v Slovenskih
goricah, ki jo zastopa Maja Matjaž, odvetnica v Mariboru, proti nasprotnemu udeležencu Lucky Obekawo Itedjere, Fidelity Bank, 269c, Kofo Abayomi Victoria, Island
Lagos, Fleet Department Fidelity Bank, Lagos, Zvezna
republika Nigerija, zaradi razveze zakonske zveze, na
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP)
v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku
(ZNP-1) sklenilo:
V nepravdni zadevi, ki se vodi pod II N 679/2021,
se za začasno zastopnico nasprotnemu udeležencu
postavi odvetnica Vesna Gorjup Zupančič, Ulica škofa
Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala nasprotnega
udeleženca, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 12. 2021
III N 229/2021

Os-1086/22

Okrožno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi, opr. št. III N 229/2021 predlagatelja Center za socialno delo Severna Primorska, Delpinova ulica 18B, Nova
Gorica, matična številka: 8284857000, zoper nasprotna
udeleženca: 1. Barbara Brinar, Grajska cesta 3, Kanal,
2. Boštjan Kokol, neznanega prebivališča, zaradi ukrepov za varstvo koristi otrok zunaj naroka, dne 7. januarja
2022 sklenilo:
Nasprotnemu udeležencu Boštjanu Kokolu se postavi začasno zastopnico odvetnico Danijelo Cvijanović
iz Odvetniške pisarne Čehovin & Cvijanović, Ulica tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica.
Začasna zastopnica ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in to vse do takrat,
dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 1. 2022

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 74/2019

Os-3691/21

Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski
postopek št. D 74/2019 po pokojnem Alojziju Gregoriču
(v nadaljevanju zapustnik), sinu Janeza Gregoriča in
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Neže Turek, rojenem 3. 9. 1931, z zadnjim bivališčem
Bločice 21, Bločice, državljanom Republike Slovenije,
umrlem 13. 3. 2019.
Zapustnikovi oporočni dediči so se dedovanju odpovedali. Zakonitih dedičev prvega in drugega dednega
reda zapustnik ni imel. Vsi sodišču znani dediči tretjega
dednega reda so se dedovanju odpovedali. Neznane
dediče tretjega dednega reda je sodišče vabilo z oklicem
v Uradnem listu RS, toda v enem letu se ni nihče javil.
Morebitne upnike po pokojnem Alojziju Gregoriču
obveščamo, da lahko pri naslovnem sodišču dobijo podatke o zapustnikovem premoženju, ki spada v zapuščino, o zahtevi Občine Cerknica za omejitev dedovanja in
o obveznostih zapustnika do upnikov. V šestih mesecih
od objave oklica lahko upniki zahtevajo prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev skladno
s 142.b členom Zakona o dedovanju (če prijavijo to
zahtevo v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo,
da so vložili predlog za začetek stečaja zapuščine brez
dedičev).
Če v postavljenem šestmesečnem roku nihče od
upnikov ne bo začel stečaja zapuščine brez dedičev, bo
sodišče premoženje, ki vrednostno ustreza 2/3 zapustniku dane pomoči, skladno s 128. členom Zakona o dedovanju izročilo Občini Cerknica, morebitni preostanek zapustnikovega premoženja pa bo skladno z 219. členom
Zakona o dedovanju izročeno v last Republiki Sloveniji.
Sodišče opozarja, da ne občina ne država v takem primeru ne odgovarjata za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 21. 12. 2021
IV D 425/2019

Os-1153/22

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče zapuščinski
postopek po pokojni Jožefi Trampuš, roj. 19. 3. 1926,
umrla 21. 12. 2018, nazadnje stanujoča Javor 24A, Javor,
Ljubljana – Dobrunje, državljanka Republike Slovenije.
Zapustnica po podatkih spisa ni napravila oporoke,
zato pride v poštev zakonito dedovanje. Zapustnica je
bila ob smrti vdova in je zapustila 4 otroke, hčerko Majdo
Ramoveš ter sinove Ivana Trampuša, Jožefa Trampuša
in Stanka Trampuša.
Dedič Stanko Trampuš v Republiki Sloveniji nima
prebivališča. Sodišče mu je sodna pisanja poskušalo
vročiti na dva znana naslova v Nemčiji, vendar se je
sodna pošiljka obakrat vrnila z oznako, da je naslovnik
na tem naslovu neznan. Sodišče drugih podatkov o dediču Stanku Trampušu nima, prav tako nimajo podatkov
o njem preostali dediči.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediča Stanka Trampuša, da v roku enega leta od objave tega oklica priglasi
sodišču svoje pravice iz zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 1. 2022
I D 1555/2021

Os-1173/22

V zapuščinski zadevi po pokojnem Dušanu Gregurcu, rojenem 18. 8. 1946, EMŠO 1808946500217,
umrlem 24. 2. 2021, nazadnje stanujočem na naslovu
Kajuhova ulica 34, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije, je naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.
Zapustnik ni napravil oporoke. Ob smrti je bil razvezan in brez potomcev. Po podatkih iz smrtovnice naj ne

bi imel očeta (vpisanega očetovstva). Imel tudi naj ne bi
nobenih bratov ali sester.
Dedno pravico iz naslova dalj časa trajajoče zunajzakonske skupnosti s trajanjem do zapustnikove smrti
je uveljavila Đurđica Bolčević.
Ker sodišče ne razpolaga z vsemi potrebnimi podatki, 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 mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona,
da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta
od objave tega oklica na spletni strani in na sodni deski
naslovnega sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 1. 2022
II D 1676/2019

Os-3637/21

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po pokojni Olgi Šnut, roj. 19. 8.
1942, drž. RS, razvezani, nazadnje stan. Štrihovec 51,
Šentilj, umrli 6. 9. 2019, gre za zapuščino brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva
objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to
zahtevo v zapuščinskem postopku in (2) vloži predlog za
začetek postopka stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi
zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine
brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 12. 2021
II D 859/2018

Os-3694/21

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Mariboru, po pokojnem Borutu Vihar, roj.
19. 1. 1950, drž. RS, razvezan, nazadnje stan. Strossmayerjeva ulica 32, Maribor, umrl 17. 4. 2018, ugotovilo, da gre za zapuščino brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o za-
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puščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva
objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to
zahtevo v zapuščinskem postopku in (2) vloži predlog za
začetek postopka stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi
zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine
brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet
dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na podlagi
142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 12. 2021
II D 1256/2021

Os-3695/21

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po pokojnem Ježovnik Branku, roj.
13. 12. 1959, drž. RS, razvezanem, nazadnje stan. Borova vas 16, Maribor, umrlem 7. 4. 2021, pridejo v poštev kot dediči po pokojnem dediči II. dednega reda, in
sicer potomci zap. brata Erika Tetičkoviča, roj. 20. 9.
1967 ter zap. brat Kristjan, ki naj bi po podatkih sodišča
živel nekje v Kanadi.
Sodišče zato poziva potomce zap. brata Erika Tetičkoviča ter zap. brata Kristjana, neznanega priimka in
naslova ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine,
da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica na
oglasni deski sodišča pod opr. št. II D 1256/2021, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 12. 2021
D 277/2019

Os-3742/21

Po pokojnem Aljoši Zoranu, rojenem dne 28. 8.
1963, nazadnje bivajočem v Piranu, Alma Vivoda 8 in
umrlem dne 24. 8. 2019, ni dedičev.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih.
Zapustnikove upnike se poziva, da lahko v šestih
mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona
o dedovanju, ki določa, da upnik lahko zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od
dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika, prijavi
to zahtevo v zapuščinskem postopku in vloži predlog za
začetek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve
za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez
dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za
začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko
Slovenijo, ki ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 17. 12. 2021
D 596/2016

Os-3697/21

Po pokojnem Bojanu Kuserbanj, rojenem dne 20. 6.
1986, umrlem dne 1. 10. 2016, z zadnjim stalnim prebivališčem Hrastovec 72, Zavrč, ni dedičev.
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Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih.
Zapustnikove upnike se poziva, da lahko v šestih
mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona
o dedovanju, ki določa, da upnik lahko zahteva, da se
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu
obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega
upnika, prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine,
bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, ki ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 8. 12. 2021
D 229/2021

Os-3660/21

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po dne 12. 6. 2021 umrlem Kozjek Rudiju, rojenem dne
31. 7. 1953, nazadnje stanujočem Srednja vas v Bohinju 33A, Srednja vas v Bohinju.
Sodišču niso poznani podatki o zakonitih dedičih
zapustnika, to je njegovih stricih in tetah oziroma bratrancih in sestričnah, da bi jih povabilo na zapuščinsko
obravnavo oziroma pozvalo na podajo dedne izjave.
Vse zakonite dediče zapustnika zato pozivamo, da
se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo pri tukajšnjem sodišču kot dediči. Če se po preteku enega leta
od objave oklica ne bodo zglasili na sodišču, bo sodišče nadaljevalo postopek na podlagi do sedaj znanih
podatkov.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 3. 11. 2021
II D 196/1971

Os-1055/22

Pri tem sodišču teče naknadni zapuščinski postopek po pok. Čefuta Ivanu, pok. Andreja, roj. 22. 2. 1899,
ki je umrl dne 17. 6. 1971, z zadnjim stalnim prebivališčem Povir 65, 6210 Sežana (v zemljiški knjigi je
vpisan kot Ivan Čefuta, Povir 65, 6210 Sežana), glede
dedovanja nepremičnin, ki so bile vrnjene zapustniku kot
nekdanjemu članu Agrarne skupnosti Povir.
Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne
dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica
in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo
pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 31. 12. 2021
II D 147/1968

Os-1056/22

Pri tem sodišču teče naknadni zapuščinski postopek po pok. Stanislavu Petelinu, pok. Antona, z zadnjim
stalnim prebivališčem Ponikve 29/28, 6210 Sežana, roj.
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7. 7. 1908, ki je umrl dne 11. 5. 1968 (v zemljiški knjigi
je vpisan kot Stanislav pok. Antona Petelin, Ponikve 29,
6210 Sežana), glede dedovanja nepremičnin, ki so bile
vrnjene zapustniku kot nekdanjemu članu Agrarne skup
nosti Ponikve.
Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne
dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica
in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo
pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 31. 12. 2021
II D 56/1960

Os-1057/22

Pri tem sodišču teče naknadni zapuščinski postopek po pok. Ani Mihalič, roj. Kocjančič, roj. 27. 1. 1882,
ki je umrla dne 29. 1. 1960, z zadnjim stalnim prebivališčem Podgrad 97/95, 6244 Podgrad (v zemljiški knjigi
je vpisana kot Ana, roj. Kocjančič Mihalič, Podgrad 19,
6244 Podgrad in kot Ana Mihalič, Podgrad 19, 6244
Podgrad), glede dedovanja nepremičnin, ki so bile vrnjene zapustnici kot nekdanji članici Agrarne skupnosti
Podgrad.
Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne
dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica
in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo
pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 31. 12. 2021
D 5/2020

Os-3680/21

Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil uveden zapuščinski postopek po pok. Dvoršak Dragu, roj.
14. 9. 1968, nazadnje stalno stan. Gostinca 10, Podčetrtek, umrlem dne 15. 12. 2019.
Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona
o dedovanju (v nadaljevanju: ZD), poziva sodišče vse
zapustnikove upnike, da priglasijo svoje terjatve pri tem
sodišču najkasneje v roku 6 mesecev od objave tega
oklica, v katerem lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD. Upniki
lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavljajo zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih.
Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo
Republiki Sloveniji.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 8. 12. 2021
D 86/2021

opr. št. D 86/2021. Zakoniti dediči so se odpovedali dedovanju po zapustnici.
Sodišče poziva s tem oklicem neznane upnike, da
v roku 6 mesecev od dneva objave tega oklica vložijo
zahtevo za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine v skladu z določbami 142.b člena Zakona
o dedovanju (ZD), sicer bo zapuščina brez dedičev
prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne
odgovarja za zapustničine dolgove.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in
zapustničinih obveznostih, lahko upniki pridobijo pri
Okrajnem sodišču v Žalcu.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 22. 12. 2021

Os-1008/22

Pri Okrajnem sodišču v Žalcu je v teku zapuščinski
postopek po dne 17. 1. 2021 umrli Zali Hribernik, EMŠO:
0207985505377, državljanki Republike Slovenije, zad
nje prebivališče Šlandrov trg 24, Žalec, ki se vodi pod

Oklici pogrešanih
N 51/2021

Os-1162/22

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni
postopek predlagateljice Občine Bovec, Trg golobarskih
žrtev 8, Bovec, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke
Petronele Werth, zadnji znani naslov Dinsslaken, Hiesfeld, za mrtvo.
O pogrešani je znano, da je bila rojena leta 1929.
V zemljiški knjigi je vpisana kot lastnica večjega števila
nepremičnin v k.o. 2213 Srpenica. Vpis je bil izvršen
na podlagi sklepa o dedovanju opr. št. O 347/56, po
pokojnem Jožefu Šulinu (roj. 1887 – umrl 1934), ki ga
je Okrajno sodišče v Tolminu izdalo 29. 9. 1956. Pogrešana je bila posvojenka imenovanega in je v letu 1956
živela v Nemčiji.
Pogrešano bo v postopku, kot skrbnik za poseben
primer, zastopal Tit Kokošin Kenda, odvetnik v Odvetniški pisarni Kokošin v Tolminu.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešani oziroma njeni usodi, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za posebni primer,
v treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče, po
poteku tega roka, razglasilo pogrešano za mrtvo v skladu z določili Zakona o nepravdnem postopku – ZNP-1.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 1. 2022
N 31/2021

Os-3560/21

Pri Okrajnem sodišču v Velenju je v teku nepravdna
zadeva predlagatelja Marjana Jakob, Topolšica 39A,
3326 Topolšica, ki ga zastopa Aleksandra Emeršič, odvetnica na Polzeli, proti nasprotni udeleženki Heleni
Plaznik, Topolšica 71, Župnija Šoštanj, zaradi postopka
dokazovanja smrti.
Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je na podlagi
izročilne pogodbe z dne 7. 10. 1899, vložene dne 18. 10.
1800 pod št. Z 774/1899 v korist nasprotne udeleženke
Helene Plaznik, Topolšica 71, Župnija Šoštanj, vknjižena
osebna služnost pri nepremičninah katastrska občina
948 Topolšica, parcele št. 741/2, 741/3, 741/5 in 742/2.
Helena Plaznik se je rodila 2. 5. 1878, kasnejši podatki
o pogrešani pa ne obstajajo.
Sodišče glede na zakonska določila poziva pogrešano Heleno Plaznik, da se oglasi, in vse, ki kaj vedo
o njenem življenju, da to sporočijo sodišču v enem mesecu po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po preteku
tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 30. 11. 2021
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Št.

Kolektivni delovni spori
X Pd 583/2021

Os-1301/22

Predlagatelj: SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE,
Opekarniška cesta 15C, Celje, matična št.: 2398265000.
Nasprotni udeleženec: REPUBLIKA SLOVENIJA,
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova
ulica 2, Ljubljana, matična št. 190240700.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi
51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih obvešča vse zainteresirane, da je uveden kolektivni delovni
spor med predlagateljem in nasprotno udeleženko zaradi ugotovitve, da je odločitev nasprotne udeleženke
z dne 13. 9. 2021 nezakonita, zaradi odprave te odločitve ter zaradi priznanja reprezentativnosti predlagatelja
pri nasprotni udeleženki.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo
možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udeležbo
v postopku lahko prijavijo ves čas postopka, na naroku
ali s pisno vlogo.
Pripravljalni narok in prvi narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 30. 3. 2022 ob 10.30, soba št. 1,
I. nadstropje Delovnega in socialnega sodišča, Resljeva 14, Ljubljana.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2022
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Preklici
Spričevala preklicujejo
Ferfolja Slađana, Lokavec 78, Ajdovščina, diplomo,
št. K-149, izdano na ime Slađana Dimitrov, izdajatelj Izobraževalni zavod Memory, leto izdaje 2009. gnr-343854

Drugo preklicujejo
ANDREJ KOVAČEK S.P., Starše 68, Starše, izvod licence, št. 015296/018, za vozilo Scania, reg.
št. MB BV-725, veljavnost do 23. 11. 2022. gnu-343851
ANDREJ KOVAČEK S.P., Starše 68, Starše, izvod licence, št. 015296/015, za vozilo Scania, reg.
št. MB GJ-710, veljavnost do 23. 11. 2022. gnt-343852
ANDREJ KOVAČEK S.P., Starše 68, Starše, izvod licence, št. 015296/007, za vozilo Scania, reg.
št. MB GR-915, veljavnost do 23. 11. 2022. gns-343853
DANY ŠPED, d.o.o., Rozmanova ulica 33, Krško,
dovolilnico, št. 1167, oznaka države 070, država BIH.
gng-343865
DANY ŠPED, d.o.o., Rozmanova ulica 33, Krško,
dovolilnico, št. 1685, oznaka države 070, država BIH.
gnf-343866
DANY ŠPED, d.o.o., Rozmanova ulica 33, Krško,
dovolilnico, št. 2868, oznaka države 070, država BIH.
gne-343867
ERINAC D.O.O., OPEKARNIŠKA CESTA 15 D,
Celje, izvod licence št. GE012031/07685/001 za vozilo
Renault z reg. št. CEAU-688, veljavnost do 22. 2. 2022.
gny-343847
Graf Andrej, Radomerje 9, Ljutomer, izkaznico vojnega veterana, št. 014599, izdano pri UE Ljutomer, dne
30. 8. 1999. gnj-343862
JERIĆ TRANSPORT d.o.o., Sovretova ulica 58,
Krško, izvod licence, št. GE012316/07498/001, za vozilo reg. št. KK UT-759, veljavnost do 24. 6. 2026.
gnx-343848
KOLEKTOR CPG d.o.o., Industrijska cesta 2, Nova
Gorica, izvod licence, št. GE009045/00307/024, za vozilo MB Actros, reg. št. GO CPG-107. gnq-343855
KOLEKTOR CPG d.o.o., Industrijska cesta 2, Nova
Gorica, izvod licence, št. GE009045/00307/002, za vozilo MB Actros, reg. št. GO CPG-124. gnp-343856
KOLEKTOR CPG d.o.o., Industrijska cesta 2, Nova
Gorica, GE009045/00307/029, za vozilo MB Actros, reg.
št. GO CPG 136. gno-343857
KOLEKTOR CPG d.o.o., Industrijska cesta 2, Nova
Gorica, izvod licence, št. GE009045/00307/011, za vozilo Iveco Eurotrakker, reg. št. GO CPG-151. gnn-343858
KOLEKTOR CPG d.o.o., Industrijska cesta 2, Nova
Gorica, izvod licence, št. GE009045/00307/059, za vozilo Iveco Stralis, reg. št. GO CPG 165. gnm-343859

KOLEKTOR CPG d.o.o., Industrijska cesta 2, Nova
Gorica, izvod licence, št. GE009045/00307/102, za vozilo Iveco Trakker, reg. št. GO CPG 196. gnl-343860
Mihajlović Goran, Pretnerjeva ulica 6, Postojna, certifikat NPK: Izvajalec del visokih gradenj,
št. 0824577011-9-2018-02687, izdajatelj Šolski center
Celje, leto izdaje 2018. gnz-343846
MILENKO
STEPANOVIĆ
S.P.,
ŠARANOVIČEVA ULICA 8, Celje, potrdilo za voznika,
št. 016125/RB13-2-4787/2021, izdano na ime Antonić
Rajko, veljavnost od 14. 9. 2021 do 19. 7. 2023, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnh-343864
MKC MARIBOR, OB ŽELEZNICI 16, Maribor, štampiljko pravokotne oblike, z vsebino: 1 MKC MARIBOR,
MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR OB ŽELEZNICI 16 in 2 MKC MARIBOR, MLADINSKI KULTURNI
CENTER MARIBOR OB ŽELEZNICI 16. gnk-343861
PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50,
Ljub
ljana, štampiljko pravokotne oblike, z vsebino:
PETROL 93/a Petrol d.d., Ljubljana 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 50. gnw-343849
PODBREZNIK DENIS S.P., Finžgarjeva ulica 5,
Ptuj, licenco O 0337881, izvod 015851/002, za vozilo
Mercedez Benz, reg. št. MB GR-063, veljavno do 9. 3.
2023. gni-343863
Tatarević Alem, Goričica pri Ihanu 23, Domžale,
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne
usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, št. 618679, izdalo Ministrstvo za promet, leto izdaje
2006. gnb-343845
TRNJAR FRANC ŠADL S.P., GORNJI SLAVEČI 26, Kuzma, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500053007000, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Tilen Šadl. gnv-343850
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