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Javni razpisi
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Ob-2464/22

Na podlagi 111. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17
– ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21), 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), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in
2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09
– ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22) ter 10. člena Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na področju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 72/07,
38/14 in 70/22) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport objavlja
javni razpis
pripravniških mest na področju vzgoje
in izobraževanja za leto 2022/23
1. Predmet razpisa: Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: ministrstvo), razpisuje pripravniška mesta v vrtcih, osnovnih šolah, šolah in zavodih za vzgojo
in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, srednjih
šolah ali dijaških domovih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja.
2. Ministrstvo razpisuje pripravniška mesta s sklenjenim delovnim razmerjem, na podlagi pogodbe o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem mestu, in sicer
predvidoma:
A. Sklop A:
50 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja v naslednjih vzgojno-izobraževalnih
zavodih:
– v vrtcih,
– šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami,
v javnoveljavnem programu za predšolske otroke ali javnoveljavnem prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma programu za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim
mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega
so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov
vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo
na področju vzgoje in izobraževanja.

B. Sklop B:
30 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok ali svetovalnega delavca v naslednjih vzgojno-izobraževalnih
zavodih:
– v vrtcih,
– šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami,
v javnoveljavnem programu oziroma v programu s pridobljeno javno veljavnostjo oziroma programu za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim
mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega
so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov
vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo
na področju vzgoje in izobraževanja.
C. Sklop C:
170 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela učitelja, vzgojitelja, svetovalnega
delavca ali knjižničarja v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih:
– osnovnih šolah,
– glasbenih šolah,
– domovih za učence,
– srednjih šolah,
– dijaških domovih in
– šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami,
v javnoveljavnem programu oziroma v programu s pridobljeno javno veljavnostjo oziroma programu za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim
mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega
so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov
vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo
na področju vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji za prijavo
Za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim
razmerjem lahko kandidirajo kandidati, ki na dan vložitve vloge izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi
določene izobrazbene pogoje za pripravnika na področju vzgoje in izobraževanja ter iščejo prvo zaposlitev na
področju vzgoje in izobraževanja oziroma imajo na tem
področju manj delovnih izkušenj, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu
strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14 in 64/15).
Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, bodo zavrnjene.
4. Merila za ocenjevanje in oblikovanje prednostnega vrstnega reda
Če bo za opravljanje pripravništva s sklenjenim
delovnim razmerjem prijavljenih več kandidatov, kot je
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razpisanih pripravniških mest s sklenitvijo delovnega
razmerja, bodo imeli prednost pri izbiri kandidati, ki
bodo na podlagi objavljenih meril dosegli večje število
točk in bodo na prednostnem vrstnem redu uvrščeni na
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prvih toliko mest, kolikor jih je predvidenih za opravljanje
pripravništva v okviru posameznega sklopa. Postopek
ocenjevanja posamezne vloge bo izveden po naslednjih
merilih:

A. Sklop A:
MERILO
MOŽNO ŠTEVILO TOČK
Šolski uspeh
Kriterij šolskega uspeha temelji na splošnem učnem uspehu, evidentiranem v priloženem
obvestilu o uspehu pri poklicni maturi ali spričevalu o zaključnem izpitu, ter pomeni število
23
točk po tem merilu.
Upošteva se splošni učni uspeh v izobraževalnem programu, s katerim kandidat izpolnjuje
vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika.
SKUPAJ
23
V primeru, da bi bilo po merilih za oblikovanje
prednostnega vrstnega reda na zadnje razpoložljivo
pripravniško mesto v tem sklopu mogoče uvrstiti dva
ali več kandidatov z enakim številom doseženih točk,
bo kot dodatni kriterij med njimi upoštevana višja
povprečna ocena zadnjega letnika izobraževalnega
programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe
s področja predšolske vzgoje, izračunana na dve decimalni številki natančno.

Če bo na predvideni rok prijave na razpis v skladu
z 8. točko razpisa v posameznem sklopu prispelo manj
vlog, kot je predvidenih pripravniških mest, bo ministrstvo
kandidate posameznega sklopa razporejalo na pripravniška mesta do zapolnitve pripravniških mest, pri čemer
imajo prednost popolne vloge, ki so oddane prej. Za čas
oddaje vloge v tem primeru šteje datum in čas oddaje
priporočene pošiljke na pošto oziroma če vloga ni bila
oddana na pošto kot priporočena pošiljka, datum in čas,
ko je popolna vloga prispela v vložišče ministrstva.

B. Sklop B in Sklop C:
MERILO
MOŽNO ŠTEVILO TOČK
Študijski uspeh
Kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov
na dodiplomskem ali podiplomskem študiju (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome,
magistrskega dela, vaj, seminarskih nalog, hospitacij, praktikumov in podobnega) v
študijskem programu, evidentiranih v priloženem potrdilu, na dve decimalni številki
10,00
natančno ter pomeni število točk po tem merilu.
Upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov v študijskem programu, s katerim
kandidat izpolnjuje vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za
pripravnika.
Pedagoška, pedagoško-andragoška ali specialnopedagoška izobrazba
Po kriteriju pedagoške, pedagoško-andragoške ali specialnopedagoške izobrazbe
pridobijo 2 točki kandidati, ki glede na pripravniško mesto, na katerega kandidirajo,
izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o pedagoški, pedagoško2
andragoški ali specialnopedagoški izobrazbi v skladu s 100. členom ZOFVI in diplomanti
visokošolskega strokovnega študijskega programa predšolska vzgoja.
Upošteva se ustrezen študijski program za pridobitev izobrazbe ali ustrezen študijski
program izpopolnjevanja.
SKUPAJ
12,00

V primeru, da bi bilo po merilih za oblikovanje prednostnega vrstnega reda na zadnje razpoložljivo pripravniško mesto v sklopu B oziroma C mogoče uvrstiti dva
ali več kandidatov z enakim številom doseženih točk, bo
kot dodatni kriterij med njimi upoštevana višja povprečna
ocena zadnjega letnika študijskega programa, s katerim
kandidat izpolnjuje vse z zakonom in drugimi predpisi
določene izobrazbene pogoje za pripravnika, izračunana na dve decimalni številki natančno.
Če bo na predvideni rok prijave na razpis v skladu
z 8. točko razpisa v posameznem sklopu prispelo manj
vlog, kot je predvidenih pripravniških mest, bo ministrstvo kandidate posameznega sklopa razporejalo na
pripravniška mesta do zapolnitve pripravniških mest,
pri čemer imajo prednost popolne vloge, ki so oddane
prej. Za čas oddaje vloge v tem primeru šteje datum in
čas oddaje priporočene pošiljke na pošto oziroma če
vloga ni bila oddana na pošto kot priporočena pošiljka,

datum in čas, ko je popolna vloga prispela v vložišče
ministrstva.
5. Mentor pripravnika
Mentorja pripravniku določi ravnatelj izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo delo, za katero se bo pripravnik usposabljal, in imajo naziv svetnik ali svetovalec
oziroma imajo najmanj tri leta naziv mentor.
Ministrstvo bo razporejalo pripravnike izključno v
zavode, kjer imajo zaposlenega ustreznega mentorja.
6. Okvirna višina sredstev
Ocenjena vrednost oziroma strošek pripravnika v
sklopu A za obdobje 6 mesecev je 9.231,06 EUR. Ocenjena vrednost oziroma strošek pripravnika v sklopih
B in C za obdobje 10 mesecev je 16.728,80 EUR. V
strošek so vključene plače, pokojninske premije in osebni prejemki (prevoz, prehrana, regres za letni dopust).
Ocenjena višina sredstev, ki jo je ministrstvo namenilo
za financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim
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delovnim razmerjem, je 3.807.313,00 EUR. Sredstva
so predvidena v proračunih Republike Slovenije za leti
2022 in 2023, in sicer:
– 963.417,00 EUR (od tega 254.224,00 EUR v
letu 2022 in 709.193,00 EUR v letu 2023) na ukrepu
3311-11-0001 Izvajanje predšolske vzgoje za ranljive
skupine, proračunski postavki 873610 Plače pripravnikov v vrtcih in zaposlenih v bolnišničnih vrtcih, skrbnica
proračunske postavke je Vida Starič Holobar;
– 1.840.168,00 EUR (od tega 368.034,00 EUR v
letu 2022 in 1.472.134,00 EUR v letu 2023) na ukrepu
3311-11-0004 Izvajanje osnovnošolskih programov, proračunski postavki 667210 Dejavnost osnovnega šolstva
in ukrepu 3311-11-0003 Izvajanje dejavnosti glasbenega
šolstva, proračunski postavki 852210 Dejavnost glasbenega šolstva, skrbnik proračunskih postavk je Boris
Zupančič ter ukrepu 3311-11-0006 Izvajanje dejavnosti
zavodov za usposabljanje, proračunski postavki 667410
Dejavnost zavodov za usposabljanje, skrbnica proračunske postavke je mag. Polona Šoln Vrbinc;
– 1.003.728,00 EUR (od tega 200.746,00 EUR v
letu 2022 in 802.982,00 EUR v letu 2023) na ukrepu
3311-11-0009 Izvajanje srednješolskih izobraževalnih
programov, proračunski postavki 667610 Dejavnost srednjega šolstva in ukrepu 3311-11-0008 Izvajanje dejavnosti dijaških domov, proračunski postavki 667310 Dejavnost dijaških domov, skrbnica proračunskih postavk
je dr. Slavica Alojzija Černoša;
konta: 4133 – tekoči transferi v javne zavode in 4135
– tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso
posredni proračunski uporabniki.
Pripravnik lahko pripravništvo opravlja tudi v zasebnem zavodu, če se zasebni zavod s tem strinja in
izpolnjuje druge pogoje, določene z zakonom in drugimi
predpisi ter s tem razpisom. Financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem v zasebnih
zavodih ministrstvo zagotavlja v skladu z zakonom in
drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo o financiranju.
7. Obvezna oblika in vsebina prijave za opravljanje
pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem
Vloga se šteje za formalno popolno, če vsebuje
naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane
obrazce in dokazila:
A. Sklop A:
– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis pripravniških mest; prijavnica vsebuje tudi izjave, ki morajo biti
podane za kandidiranje na razpisu:
– pisno izjavo kandidata, da išče prvo zaposlitev
na področju vzgoje in izobraževanja oziroma ima manj
ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06,
81/07, 105/08, 38/14 in 64/15),
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in da ni v kazenskem
postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– izjava pod točko 3. Podatki o pripravniškem
mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest mora biti
opremljena s podatki o predvidenem mentorju, z ravnateljevim podpisom in potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda,
– fotokopijo spričevala o opravljeni poklicni maturi,
– fotokopijo obvestila o uspehu pri poklicni maturi,
– fotokopija spričevala zadnjega letnika izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe iz predšolske vzgoje.
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B. Sklopa B in C:
– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis pripravniških mest; prijavnica vsebuje tudi izjave, ki morajo biti
podane za kandidiranje na razpisu:
– pisna izjava kandidata, da išče prvo zaposlitev
na področju vzgoje in izobraževanja oziroma ima manj
ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06,
81/07, 105/08, 38/14 in 64/15),
– pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in da ni v kazenskem
postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– izjava pod točko 3. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest mora biti
opremljena s podatki o predvidenem mentorju, z ravnateljevim podpisom in potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi, s katerim kandidat
izpolnjuje vse z zakonom in drugimi predpisi določene
izobrazbene pogoje za pripravnika,
– fotokopijo potrdila visokošolskega zavoda o opravljenih izpitih ali fotokopijo priloge k diplomi študijskega
programa, s katerim kandidat izpolnjuje vse z zakonom
in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za
pripravnika.
Kandidati, ki želijo pripravništvo opravljati v zasebnem zavodu, morajo priložiti izjavo zavoda, da se strinja
z opravljanjem pripravništva in zagotavljanjem sredstev
v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu s
pogodbo o financiranju.
8. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno ali po
pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana,
s pripisom »Ne odpiraj – pripravništvo na področju VIZ
za leto 2022/23«, ter z imenom, priimkom in polnim naslovom kandidata, do 27. 6. 2022. Če bo do tega roka
v okviru posameznega sklopa prispelo manj ustreznih
vlog, kot je razpisanih mest v okviru posameznega sklopa, se bodo upoštevale tudi vloge, oddane kasneje, v
tem primeru je vložitev vloge možna do objave obvestila
na spletni strani ministrstva o zapolnitvi pripravniških
mest posameznega sklopa, vendar najkasneje do 15. 9.
2022, ko izteče skrajni rok za prijavo na razpis. Prijava
se šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po
pošti ali vložena osebno v vložišču ministrstva najkasneje na zadnji dan prijave, tj. 27. 6. 2022, v primeru
nezapolnjenih pripravniških mest posameznega sklopa
po tem roku pa do objave obvestila o zapolnitvi pripravniških mest, vendar najkasneje 15. 9. 2022.
Vloge v neustrezno označenih in nepravočasno
prispelih ovojnicah se ne bodo obravnavale in bodo s
sklepom zavržene.
9. Odpiranje vlog
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna komisija), ki jo imenuje ministrica za izobraževanje, znanost
in šport (v nadaljevanju: ministrica). Ker se pričakuje
večje število vlog, bo v prostorih ministrstva potekalo
nejavno zaporedno odpiranje vlog v prisotnosti članov
razpisne komisije, predvidoma vsak torek in četrtek od
14. 6. 2022, z zadnjim zaporednim odpiranjem najkasneje v roku 8 dni od predvidenega roka vložitve, tj. do
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5. 7. 2022, v primeru nezapolnjenih pripravniških mest
posameznega sklopa pa najkasneje v roku 8 dni od
skrajnega roka za prijavo na razpis, tj. do 23. 9. 2022.
Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost
vlog. Vloga je popolna, če so predloženi vsi dokumenti
določeni v 7. točki glede na sklop, za katerega se vloga
podaja. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo
razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja kandidate
pisno pozvala k dopolnitvi vloge.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 8. točki razpisa, glede na sklop, za katerega se
vloga podaja,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v skladu s
pozivom za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih
pogojev iz 3. točke razpisa,
– tistih kandidatov, katerih vloge bodo vsebovale
bistvene pomanjkljivosti ali nejasnosti in ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge,
– tistih kandidatov, ki v primeru več ustreznih vlog,
kot je predvidenih pripravniških mest v okviru posameznega sklopa, ne bodo izbrane na podlagi meril določenih v 4. točki razpisa.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na
podlagi predloga razpisne komisije s sklepom odločila
ministrica.
10. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
O izidu javnega razpisa bodo kandidati obveščeni s
sklepom ministrstva najkasneje v roku 60 dni od izteka
roka za vložitev vloge na razpis, v primeru manj prejetih vlog, kot je predvidenih pripravniških mest v okviru
posameznega sklopa, pa najkasneje v roku 60 dni od
oddaje zadnje vloge, s katero bodo razpisana pripravniška mesta zapolnjena.
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz
javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavržena, lahko s tožbo pri Upravnem
sodišču RS sproži upravni spor v tridesetih dneh od
prejema sklepa. Tožba se lahko vloži neposredno pisno
ali pa se pošlje po pošti navedenemu sodišču. Šteje se,
da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila
priporočeno oddana na pošto.
11. Sklenitev pogodb
Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izobraževalni
zavodi, na podlagi sklepa o izbiri in razporeditvi, sklenili
pogodbe o opravljanju pripravništva na pripravniškem
mestu. Pogodbe se sklenejo najkasneje do 30. 9. 2022,
z začetkom opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem 1. 10. 2022, s polnim delovnim časom.
En izvod podpisane pogodbe vzgojno-izobraževalni
zavod pošlje ministrstvu najkasneje do 15. 10. 2022. Če
kandidat v roku, določenim z razpisom (30. 9. 2022),
pripravništvo odpove ali iz neupravičenega razloga ne
sklene delovnega razmerja, razpisna komisija na pripravniško mesto razporedi kandidata, ki je naslednji
uvrščen na prednostnem vrstnem redu. Nadomestnim
kandidatom se rok za podpis pogodbe določi v sklepu o
izbiri in razporeditvi.
V skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, se
medsebojne pravice in obveznosti določijo v pogodbi o
zaposlitvi pripravnika na pripravniškem mestu.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki obsega razpis, obrazec Prijavnica na razpis pripravniških mest in obrazec
Poročilo mentorja o spremljavi pripravništva je na vo-
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ljo na spletnih straneh ministrstva, https://www.gov.si/
drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/.
Za dodatne informacije lahko pokličete Katjo Kovačič (01/400-57-38) ali Valerijo Jenko (01/400-57-52) oziroma pišete na elektronski naslov kadrisolstvo.mizs@
gov.si.
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Št. 5100-12/2022-3
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Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije na podlagi 34. člena v povezavi z 12. členom,
v zvezi s 100. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni
in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljevanju: Zakon), 135. in 136. Pravilnika o postopkih
(so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17,
65/19, 78/20 in 145/20; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), Sporazuma med Vlado SFRJ in Vlado Japonske o
sodelovanju na področju znanosti in tehnologije (Uradni
list SFRJ, št. 6/82), ki velja v Republiki Sloveniji od 19. 2.
1994 na podlagi Akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Japonsko (Uradni list RS, št. 8/94),
Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju
med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje
znanosti (Japan Society for the Promotion of Science) z
dne 6. 4. 2001, usmeritev Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport Republike Slovenije, št. 5100-12/2022-1
z dne 18. 3. 2022 ter Metodologije ocenjevanja prijav
za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12.
2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41
z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018,
6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z
dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018,
6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z
dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018,
6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z
dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019,
6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 631-2/2013-53 z
dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019,
6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56
z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020,
6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z
dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020,
6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020, 6319-2/2013-62
z dne 4. 1. 2021, 6319-2/2013-63 z dne 19. 4. 2021,
6319-2/2013-64 z dne 5. 7. 2021 in 6319-2/2013-65 z
dne 6. 12. 2021 (v nadaljevanju: Metodologija), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Japonsko v letih 2023–2025
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev
na Japonskem, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte z japonskimi raziskovalci (v nadaljevanju:
bilateralne projekte) na vseh znanstvenih področjih (na
japonski strani so ta področja vključena v znanstvene
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vede: družboslovje, humanistika in naravoslovje) v obdobju predvidoma od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2025 na vseh
znanstvenih področjih. Bilateralni projekti trajajo do dve
leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija
in Japonska.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: evidenca
RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi
agencija,
2. imajo s strani agencije sofinanciran program oziroma projekt temeljnega ali aplikativnega raziskovanja
ali odobren mednarodni projekt (zlasti npr. sodelovanje v
okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav
in inovacij), ki zagotavlja osnovni vir financiranja prijavljenega bilateralnega projekta.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Japonsko,
povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število
gostovanj vrhunskih japonskih raziskovalcev v Sloveniji
ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na
razpise okvirnih programov Evropske unije na področju
raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
5.1. Vstopni pogoji
(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen
subjekt prijave na javni razpis (v skladu s 3. točko javnega razpisa).
(2) Vodja bilateralnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan
v Evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev pri
agenciji.
(3) Posamezen raziskovalec lahko v okviru javnega razpisa kandidira le kot vodja enega bilateralnega
projekta.
(4) Vodja bilateralnega projekta mora imeti doktorat
znanosti in izpolnjevati pogoje raziskovalne uspešnosti
za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo Zakon,
Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje
izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta
(Uradni list RS, št. 53/16 in 186/21 – ZZriD; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in Metodologija.
(5) Minimalni kvantitativni vstopni pogoji za vodjo
prijavljenega bilateralnega projekta, ki jih določa Metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1), dokumentirano sodelovanje z drugimi
financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalno število
čistih citatov v zadnjih desetih letih, kar mora vodja
prijavljenega bilateralnega projekta izkazati. Minimalne
kvantitativne vstopne pogoje se izračuna po formuli:
A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih
citatov). Vrednosti so enake za vse vede.
(6) Če prijavljeni vodja bilateralnega projekta v zadnjem obdobju najmanj tri mesece ni bil zaposlen ali
samozaposlen v raziskovalni dejavnosti (raziskovalna
odsotnost), se lahko pri izpolnjevanju vstopnega pogoja
za vodjo bilateralnega projekta namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje
obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti.
Prav tako se upoštevano obdobje podaljša v primeru
dejansko izrabljenega dopusta iz naslova zavarovanja
za starševsko varstvo, dokumentirane odsotnosti zaradi
bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti,
določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in
zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, daljše od treh
mesecev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti
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z dela. Če vodja bilateralnega projekta v zadnjih petih
letih ni bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti, je treba
v prijavo vpisati zadnje intervalno obdobje, ki vključuje
obdobje petih let v raziskovalni dejavnosti. V prijavi je
treba navesti daljšo dokumentirano odsotnost in razloge.
Pri preverjanju vstopnih pogojev bo agencija upoštevala
le podatke, navedene v prijavi. Raziskovalna odsotnost
se v prijavi v opombah navede tudi za ostale sodelujoče
raziskovalce, če je to potrebno za izpolnjevanje pogojev
za opravljanje predmeta javnega razpisa.
5.2. Ostali pogoji
(1) Obdobje izvajanja bilateralnega projekta je lahko največ dve leti.
(2) Pri prijavljenem bilateralnem projektu morajo
sodelovati raziskovalci obeh držav.
(3) Slovenski in japonski vodja morata vložiti prijavi
praviloma istočasno in na način, ki ga določita pristojni
instituciji.
(4) Med sodelujočimi raziskovalci v Republiki Sloveniji mora biti vključen vsaj en doktorski študent ali
raziskovalec, pri katerem od njegovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto
zagovora doktorata; od leta 2017 naprej).
(5) Člani projektne skupine morajo imeti evidenčno
številko raziskovalca pri agenciji (so vpisani v Evidenco
RO oziroma register zasebnih raziskovalcev).
5.3. Izpolnjevanje pogojev
Pogoji morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega razpisa. V primeru neizpolnjevanja pogojev, se
prijava na predlog strokovne komisije s sklepom direktorja zavrne.
6. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prijave bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s
sklepom imenuje direktor agencije.
Strokovna komisija pripravi predlog seznama prijav,
pri čemer:
a. razvrsti prijave s pripadajočimi ocenami po sledečem vrstnem redu:
– na vrh seznama se razvrsti 20 % prijav, katerih
nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora
prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se
leto zagovora doktorata), po padajočem vrstnem redu
s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami za znanstveno
publicirano uspešnost vodje bilateralnega projekta, ki
se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o
postopkih (v nadaljevanju: A1),
– za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile prednostnega merila iz prejšnje alineje, in sicer po padajočem
vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za publicirano znanstveno uspešnost vodje bilateralnega projekta,
ki se določi na podlagi ocene A1,
b. na koncu seznama prijav, se ločeno od ostalih
zgoraj omenjenih prijav, razvrsti prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev in zato tudi niso ocenjene.
Predlog seznama prijav s pripadajočimi ocenami
strokovna komisija preda slovenskemu delu mednarodnega pooblaščenega telesa, imenovanega Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje
med Republiko Slovenijo in Japonsko (v nadaljevanju:
Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje).
Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko
sodelovanje ne bo obravnavala prijav, ki niso bile oddane v obeh državah.
Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko
sodelovanje bo na zasedanju samostojno obravnavala
s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave. Na
podlagi pooblastil in skupne odločitve bo izbrala bilate-
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ralne projekte ter določila višino sofinanciranja vsakemu
izbranemu bilateralnemu projektu. Slovenska stran si bo
prizadevala, da bo med izbranimi bilateralnimi projekti
20 % bilateralnih projektov, katerih vodje so mladi vodje
bilateralnih projektov. Na podlagi odločitve Meddržavne
komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje bo o
izboru prijav za sofinanciranje odločil direktor agencije
s sklepom o izboru prijav, na podlagi katerega se bodo
prijaviteljem izdala obvestila o izboru prijav.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje
bilateralnih projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega
razpisa v celotnem razpisnem obdobju znaša okvirno
48.000,00 EUR. Dogovor med državama je, da se sprejme predvidoma štiri prijave, ki se sofinancirajo za celotno razpisno obdobje dveh let do višine 12.000,00 EUR
oziroma do višine 6.000,00 EUR v posameznem letu
izvajanja projekta.
Agencija bo izbrane bilateralne projekte sofinancirala skladno s proračunskimi možnostmi in na podlagi
finančnega načrta agencije za navedena leta.
V skladu z dogovorom obeh držav vsaka država
sofinancira stroške obiskov svojih raziskovalcev.
Agencija bo sofinancirala slovenskim prijaviteljem
(raziskovalnim organizacijam) upravičene stroške javnega razpisa za slovenske raziskovalce ob obiskih na
Japonskem, in sicer:
a. mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa,
b. lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja
raziskovalne organizacije na Japonskem (v primeru uporabe letalskega prevoza so upravičeni stroški tudi stroški
lokalnega prevoza (le izjemoma taksija) od letališča do
RO in od RO do letališča). V primeru povrnjene kilometrine, se ta povrne do višine, v skladu z javno uredbo, ki
ureja višino povračil stroškov za službena potovanja v
tujino, ob sočasnem upoštevanju uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega
razmerja s spremembami,
c. stroške bivanja do največ 100 EUR dnevno za
kratke obiske do 14 dni. Ob daljših obiskih od 15 dni ali
več, pa stroške bivanja največ do 1.250 EUR mesečno,
d. dnevnice do višine, določene v veljavni uredbi,
ki ureja višino povračil stroškov za službena potovanja
v tujino.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Slovenski prijavitelj sam krije stroške za
zdravstveno zavarovanje svojih raziskovalcev.
8. Čas izvajanja razpisa: obdobje realizacije predmeta javnega razpisa je predvidoma od 1. 4. 2023 do
31. 3. 2025.
9. Oddaja prijav, način predložitve prijav ter opremljenost prijav
9.1. Način in oblika prijave
Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu
Prijavna vloga ARRS-BI-JP-2022.
Prijavo je potrebno oddati v elektronski in papirni
obliki. Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata
biti vsebinsko popolnoma enaki.
Prijava v papirni obliki
Prijava v papirni obliki mora biti dostavljena v zaprti
ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na Javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Japonsko v letih 2023–2025«
ter naziv in naslov prijavitelja. V vsaki poslani ovojnici z
oznako je lahko le ena prijava. Prijava v papirni obliki
mora biti lastnoročno podpisana s strani zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO, s strani vodje raziskovalnega
projekta ter opremljena z žigom RO.
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Prijava v elektronski obliki
Prijava v elektronski obliki mora biti poslana na naslov japonska@arrs.si (odda se samo prijavni obrazec
ARRS-BI-JP-2022 – Pr.doc (Pr je priimek vodje projekta
v Sloveniji), brez prilog; zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen format .doc, ki ni podpisan in žigosan).
9.2. Rok za oddajo prijave
Prijave morajo biti oddane v pisni in elektronski
obliki do vključno 6. 9. 2022 do 15. ure.
Prijava se šteje za pravočasno, če v papirni obliki
prispe na naslov agencije do vključno 6. 9. 2022 do
15. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane
priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 6. 9.
2022 do 15. ure (poštni žig).
9.3. Popolnost prijav
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (ni
razvidno, da gre za prijavo na razpis, ali na kateri razpis
se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) komisija za
odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim
dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru,
da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava
odpre). Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter
vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa
ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v
skladu z 20. členom Pravilnika o postopkih.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 9. 9. 2022 ob 9. uri v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o
izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo
prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema sklepa
direktorja o izboru prijav.
12. Kraj, čas in odgovorna oseba za javni razpis,
pri kateri lahko zainteresirani tudi dvignejo razpisno
dokumentacijo
Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni
strani agencije (www.arrs.si). Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri odgovorni
osebi za javni razpis, Neži Hlebanja, po e-pošti: neza.
hlebanja@arrs.si.
Slovenski in japonski prijavitelj morata vložiti prijavi
na objavljena razpisa vsak v svoji državi in na način, ki
ga določata pristojni instituciji. Na japonski strani je pristojna institucija: Japonsko združenje za spodbujanje
znanosti (Japan Society for the Promotion of Science –
JSPS), Bilateral Cooperation Division, 5-3-1 Kojimachi,
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083, www.jsps.go.jp/english/,
kontaktna oseba: ga. UCHITSU Marino, e-mail: kenkyouka13@jsps.go.jp.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 0301-1/2022-SRRS-16
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Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju
Sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih, ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE),
Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ZUKLPP (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96,
60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02), Zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2
(Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16), Ustanovitvenega akta, št. 01401-4/2009/6 z dne 23. 7. 2009 (čistopis
SV 174/22 z dne 24. 3. 2022), Splošnih pogojev poslovanja, št. 012-6/2019-12 z dne 8. 11. 2019 (s sprem. in
dopol., v nadaljevanju SPP), Pravilnika o dodeljevanju
spodbud z dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.), Poslovnega
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in finančnega načrta Sklada za leti 2022 in 2023 z dne
16. 2. 2022, Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti
občin 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 208/21), Koeficienta razvitosti občin za leto 2022 in 2023, Zakona o
Triglavskem narodnem parku, ZTNP-1 (Uradni list RS,
št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20), Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS,
št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne
javne infrastrukture; C – OBČINE
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 4.000.000 EUR, kot
sledi v nadaljevanju
Znesek
v EUR
4.000.000

Iz
Oblika
postavke
sredstev
za leto
2022

Vir sredstev

Slovenski
Sredstva regionalno
Posojilo
Sklada
razvojni
sklad

Sklad razpisuje sredstva delno iz naslova zadolžitve pri Evropski investicijski banki.
1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj
– izboljšanje lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
– Izboljšanje cestne infrastrukture,
– Izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture,
– Izboljšanje/obnova/izgradnja socialne in športno turistične infrastrukture,
– Izboljšanje gospodarskega razvoja,
– Izgradnja ali posodobitev informacijske komunikacijske tehnologije,
– Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe
virov.
1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija
in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati,
objavljena v Aplikaciji e-Rsklad.
Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
so sledeča:
– povabilo k oddaji vloge,
– seznam prilog,
– predloga za opis projekta,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec pogodbe,
– navodila o pogojih zavarovanja.
Vzorec elektronskega prijavnega obrazca, vključno
z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, je objavljen na povezavi https://www.srrs.si/wp-content/uploads/2022/03/
Vzorec_prijavni_obrazec.pdf.
2. Razpisni pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki
so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge.
Vlagatelj s podpisom Izjave vlagatelja glede oddaje vloge, pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi
oddajo vloge na javni razpis, preko Aplikacije e-Rsklad
in z njo povezanim izpolnjevanjem razpisnih pogojev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev
pa se odpravi.
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V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo Sklad
odstopil od pogodbe, pri čemer bo upravičenec dolžan
vrniti vsa dodeljena sredstva v skladu z določili posojilne
pogodbe.
2.1 Splošni pogoji
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku,
vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in
prijavljeni projekt.
3. Vlagatelj lahko na javnem razpisu zaprosi za
sofinanciranje Sklada pri posameznem projektu ali projektno sofinanciranje za več projektov. Vlagatelj zaprošeno vrsto sofinanciranja opredeli v prijavi. Za potrebe
javnega razpisa se termin projekt se smiselno uporablja
tako za sofinanciranje posameznega projekta kot tudi
projektnega financiranja za več projektov.
4. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma
enkrat.
5. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno
konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti ustrezna
dokazila, skladno z opredelitvijo drugih virov v finančni
konstrukciji.
6. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, na dan odpiranja vloge ne sme imeti neporavnanih
zapadlih obveznosti z zamudo nad 30 dni.
7. Vlagatelj, ki je že prejemnik sredstev Sklada,
vendar je Sklad zaradi nepravilnosti porabe javnih sredstev in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, odstopil
od pogodbe, od odstopa pa še ni preteklo pet let, ni
upravičen do spodbude.
8. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada
ne sme presegati 10,00 % vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša 121.877.167,10 EUR na dan
31. 12. 2021.
9. Vlagatelj ne sme biti dolžnik iz naslova evropskih
in slovenskih javnih sredstev.
10. Vlagatelj mora za izvedbo projekta predložiti
pravnomočno gradbeno ali upravno dovoljenje. V kolikor
navedenih dovoljenj ne potrebuje, mora podati izjavo, da
za izvedbo projekta ni potrebno dovoljenje.
11. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji in projekti, ki ne upoštevajo načela »Do No Significant Harm«
(DNSH), določenim v Obvestilu Komisije Tehnične smernice za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v
skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje
in odpornost, in sicer kadar škodujejo:
– blažitvi podnebnih sprememb, kadar dejavnost
vodi do znatnih emisij toplogrednih plinov,
– prilagajanju podnebnim spremembam, kadar dejavnost vodi do povečanega škodljivega vpliva na podnebje (na sedanje in pričakovano stanje);
– trajnostni rabi in varstvu vodnih in morskih virov,
kadar dejavnost škoduje dobremu stanju ali dobremu
ekološkemu potencialu vodnih teles, vključno s površinskimi in podzemnimi vodami, ali dobremu okoljskemu
stanju morskih voda;
– krožnemu gospodarstvu (vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem), kadar dejavnost
vodi do znatne neučinkovitosti pri uporabi materialov
ali neposredne ali posredne rabe naravnih virov ali do
znatnega povečanja nastajanja, sežiganja ali odlaganja
odpadkov ali kadar lahko dolgoročno odlaganje odpadkov bistveno in dolgoročno škoduje okolju;
– preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja,
kadar dejavnost vodi do znatnega povečanja emisij onesnaževal v zrak, vodo ali zemljo;
– varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov, kadar je dejavnost bistveno škodljiva za dobro
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stanje in odpornost ekosistemov ali škodljiva za stanje
ohranjenosti habitatov in vrst, vključno s tistimi, ki so v
interesu Evropske unije.
12. Projekt mora biti ekonomsko, finančno in tehnično izvedljiv ter izveden v skladu z veljavno okoljsko
zakonodajo.
2.2 Pogoji po podprogramu C1 – Lokalna in regionalna javna infrastruktura
2.2.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu C1
– Občine v Republiki Sloveniji.
2.2.3 Upravičene dejavnosti po podprogramu C1
– 84.11 Splošna dejavnost javne uprave.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane
dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
2.2.4 Upravičeno območje projektov po podprogramu C1
– Celotno območje Republike Slovenije.
2.2.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu C1
Začetek projekta je lahko od 1. 1. 2021.
2.2.6 Stroški po podprogramu C1
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do
vključno 100,00 % upravičenih stroškov posameznega
projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV. Delež
sredstev iz virov EIB (posredno ali neposredno) ne
sme presegati 50 % celotnega projekta oziroma 100 %
upravičenega projekta brez DDV, delež sredstev iz EIB
skupaj s sredstvi EU pa ne sme presegati 90 % stroškov
v primeru Vzhodne kohezijske regije oziroma 70 % v
primeru Zahodne kohezijske regije.
Upravičeni stroški, ki se morajo nanašati na izvajanje projekta so:
Nakup objektov javne infrastrukture
Gradnja objektov javne infrastrukture
Adaptacija in rekonstrukcija objektov javne infrastrukture
Nova oprema
Novi delovni stroji
Prevozna sredstva
Neopredmetena sredstva
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Pravilniku o upravičenosti stroškov projekta in pogojih črpanja, ki so objavljena na www.srrs.si.
2.2.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu C1
Najnižja zaprošena vrednost sredstev je
50.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev
pa 2.000.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov posameznega projekta je 50.000,00 EUR. Celotni stroški posameznega projekta ne smejo presegati 25,0 mio EUR.
2.2.8 Posojilni pogoji po podprogramu C1
1. Obrestna mera je lahko:
– fiksna od 2,32 % letno naprej in je odvisna od
Skladove ocene ali
– spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,73 % naprej, ki je odvisen od Skladove ocene.
Vlagatelj v prijavi opredeli zaprošeno vrsto obrestne mere.
– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
Glavnica posojila se vrača mesečno.
– V primeru, da je EURIBOR negativen, se zanj
uporabi vrednost 0,00 %.
2. Doba vračanja
– Skupna doba vračanja posojila je do 240 mesecev.
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– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko vlagatelj pridobi največ 60 mesecev
moratorija. Moratorij lahko traja največ do konca leta, v
katerem se projekt zaključi.
– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati
ekonomske dobe projekta.
– Pred podpisom pogodbe se lahko vlagatelj s pisno izjavo moratoriju odpove in skrajša skupno dobo
vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj
kot 60 mesecev.
2.2.9 Cilji projekta po podprogramu C1
Cilji projekta so neposredno povezani s posameznim ukrepom v okviru javnega razpisa. Vlagatelj se
sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V
primeru sklenitve pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo
izbranega cilja (ali več ciljev).
Cilji projekta so sledeči:
– za ukrep Izboljšanje cestne infrastrukture
– Rekonstrukcija cestne infrastrukture, Ureditev
obcestnega prostora, Prometna signalizacija in prometna oprema itd.
– za ukrep Izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture
– Investicije v vodno omrežje, Investicije v kanalizacijski sistem, Izgradnja čistilne naprave itd.
– za ukrep Izboljšanje socialne in športno turistične
infrastrukture
– Nakup objekta/nepremičnine.
– za ukrep Obnova socialne in športno turistične
infrastrukture
– Obnova vrtca, Obnova šole, Obnova doma
starejših občanov itd.
– za ukrep Izgradnja socialne in športno turistične
infrastrukture
– Izgradnja vrtca, Izgradnja šole, Izgradnja doma
starejših občanov itd.
– za ukrep Izboljšanje gospodarskega razvoja
– Nakup objekta/nepremičnine, Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo in konkurenčnost itd.
– za ukrep Izgradnja ali posodobitev informacijske
komunikacijske tehnologije
– Izgradnja/nadgradnja širokopasovnih omrežnih
povezav.
– za ukrep Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite
rabe virov
– Emisijska produktivnost, Energetska produktivnost, Snovna produktivnost itd.
2.3 Pogoji zavarovanja
1. Posojilo mora biti zavarovano z 10 bianco menicami, skupaj z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje.
2.4 Pogoji sklepanja pogodb
1. Osnova za sklenitev pogodbe je odločba o odobritvi sredstev.
2. Podpis pogodbe bo predvidoma potekal v digitalni obliki na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila, v
nasprotnem primeru bo morala biti pogodba podpisana
s strani zakonitega zastopnika ali njegovega pooblaščenca, pri čemer mora biti podpis upravno ali notarsko
overjen, če podpis pogodbe ni pri predstavniku Sklada.
3. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od datuma
izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem
razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
4. Pred sklepanjem pogodbe mora vlagatelj pridobiti soglasje Ministrstva za finance k zadolževanju
v letu črpanja, skladno z veljavnim Zakonom o javnih
financah in Pravilnikom o postopkih za izdajo soglasja k
zadolževanju občin.
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5. Nadomestila Sklada v zvezi z dodeljevanjem
spodbud so opredeljena v veljavnem Tarifnem pravilniku
o nadomestilih za dodeljevanje spodbud, ki je objavljen
na spletni strani Sklada.
6. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o
odobritvi posojila, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v
določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko
odstopil od dodelitve posojila in od sklenitve pogodbe.
2.5 Pogoji črpanja
1. Črpanje sredstev mora biti izvedeno v letu, za
katerega je vlagatelj pridobil soglasje k zadolžitvi.
2. Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 31. 12.
2023 ter ne sme presegati koledarskega leta zaključka
projekta.
3. Črpanje sredstev mora biti skladno s Pravilnikom
o upravičenosti stroškov projekta in pogojih črpanja, ki
je objavljen na www.srrs.si, in se izvede na podlagi zahtevkov za črpanje, ki jih mora vlagatelj oddati najkasneje
pet delovnih dni pred predvidenim črpanjem. Črpanje
mora biti izvedeno pred zapadlostjo prvega obroka.
4. Če vlagatelj ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.
2.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o
odobritvi sredstev in pogodbi. Projekt ne sme biti zaključen pred oddajo vloge in hkrati ne sme trajati več kot
5 let. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu
je do 31. 12. 2027.
2. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu ter pridobitev vseh dovoljenj
(uporabnega dovoljenja ali drugega ustreznega dovoljenja oziroma vključitev strojev ali opreme v uporabo),
zagotovljeno izvajanje procesa ali storitve ter izkazani in
s kazalniki ovrednoteni cilji projekta.
3. Vlagatelj mora v roku 1 meseca po zaključku projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o projektu
s popisom dokazil o namenski rabi posojila Sklada v
skladu z navodili Sklada za poročanje, ki so objavljena
na www.srrs.si.
4. Vlagatelj mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar
je podrobneje opredeljeno v pogodbi.
3. Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca
(EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno s
prijavljenim projektom in mora vsebovati:
– izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, ki je sestavni
del EPO, katero mora vlagatelj natisniti, nato pa podpisano priložiti k vlogi v pdf obliki, v zavihku Priloga/Izjava
vlagatelja,
– poslovno dokumentacijo za vsak posamezen projekt:
– dokument identifikacije investicijskega projekta
(DIIP), skupaj s sklepom o potrditvi dokumenta,
– investicijski program (IP), skupaj s sklepom o
potrditvi dokumenta,
– opis projekta, na predlogi Sklada,
– priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in so
odvisne od prijavljenega projekta,
– priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso
obvezne, v kolikor so priložene se zanje lahko pridobi
točke.
3.2 Oddaja vloge
1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni
del elektronskega prijavnega obrazca.
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2. Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«,
na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim
rokom za oddajo vloge.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času
uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, na tel.
01/836-19-53.
3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 20. 6. 2022 do 31. 12. 2022 oziroma
do porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma
po razpisnem roku.
4. Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
1. Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk,
po sledečih kriterijih
– regionalni prispevek projekta oziroma vlagatelja,
– trajnostni prispevek projekta oziroma vlagatelja,
– finančna ocena projekta oziroma vlagatelja.
2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 30 točk.
3. Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpisne dokumentacije.
4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi
pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in
prijavljenega projekta.
3. Komisija za obravnavo vlog
1. Postopek javnega razpisa vodi Komisija za
obravnavo vlog (v nadaljevanju Komisija), ki jo z odločbo
imenuje direktor Sklada.
2. Pri obravnavi vloge lahko sodelujejo zunanji
ocenjevalci in/ali strokovnjaki iz delovnega področja javnega razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja Sklada
k sodelovanju povabi Komisija.
3. Komisija o svojem delu vodi zapisnik.
4. Odpiranje vloge
1. Vloge, prispele na javni razpis, obravnava Komisija, ki ugotavlja popolnost vloge.
2. Odpiranje vlog se začne najkasneje 5. delovni
dan po oddaji vlog.
3. Vloge se odpirajo in obravnavajo po vrstnem
redu oddaje vloge, odpiranje poteka enkrat tedensko
glede na datum dospelosti, do porabe sredstev.
4. Odpiranje vlog ni javno.
5. Poziv za dopolnitev vlog
1. Komisija vlagatelju nepopolne vloge najkasneje v roku 15 dni od odpiranja vloge posreduje poziv za
dopolnitev vloge.
2. Komisija vlagatelju posreduje poziv za dopolnitev vloge preko spletne aplikacije.
3. Poziv za dopolnitev, posredovan preko spletne
aplikacije, velja za vročenega, ko ga vlagatelj v spletni
aplikaciji prevzame. Če vlagatelj poziva za dopolnitev v
spletni aplikaciji ne prevzame, vročitev velja za opravljeno po preteku 15 dni od datuma posredovanja poziva
za dopolnitev.
6. Dopolnitev vloge
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.
2. Ustrezno dopolnjene vloge se uvrstijo na seznam popolnih vlog na javni razpis glede na čas oddaje
dopolnitev.
3. Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno
dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.
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7. Rezultat obravnave
1. Komisija opravi pregled in se opredeli glede
popolnosti vlog.
2. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati ustrezno izpolnjen elektronski prijavni obrazec in poslovno
dokumentacijo, sicer se vloga zavrže kot nepopolna.
3. Vloga, ki ne ustreza razpisnim pogojem in/ali
ne dosega minimalnega števila točk, se kot neutemeljena zavrne.
4. Popolna vloga bo ocenjena s strani ocenjevalcev na podlagi meril, ki so navedena v javnem razpisu in
natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
5. Ocenjene vloge se razvrsti glede na čas uvrstitve na seznam popolnih vlog. Prednost pri dodelitvi
sredstev imajo vloge, ki so dosegle minimalno število
točk.
6. V kolikor bodo vloge dosegle enako število
točk, bo imela prednost vloga, ki je oddana prva, pri čemer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh ali
več istočasno oddanih vlogah z enakim številom točk,
bo imela prednost vloga, ki bo po merilu Koeficient razvitosti občine projekta, ki se ne uvršča med obmejna
problemska območja oziroma Razvitost obmejne problemske občine projekta dosegla višje število točk. Če
je potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom
ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor
za zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne
bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija
predlagala odobritev sredstev v obsegu še razpoložljivih
sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta.
4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb o ne/odobritvi sredstev v vrednosti do vključno
500.000,00 EUR odloči direktor Sklada, v vrednosti
nad 500.000,00 EUR pa mora z odločitvijo direktorja
soglašati tudi Nadzorni sveta Sklada.
2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju
osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 60 dni od
odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2
zoper izdano odločbo o ne/odobritvi sredstev ni pritožbe,
dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v
roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Merila za ocenjevanje
vlog ne morejo biti predmet presoje s strani vlagatelja.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Ob-2451/22
Na podlagi 11. člena Pravilnika o koprodukcijskem
sodelovanju Radiotelevizije Slovenija pri realizaciji avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 202/21) objavlja
Radiotelevizija Slovenija naslednjo informacijo o objavi
javnega razpisa
RTV Slovenija za koprodukcijsko sodelovanje pri
realizaciji 1 x serije TV oddaj o problematiki gluhih
in naglušnih (40 x dolžine 10 minut) 2022-2
Vse zainteresirane osebe obveščamo, da je javni razpis za koprodukcijsko sodelovanje pri realizaciji
1x serije TV oddaj o problematiki gluhih in naglušnih
(40 x dolžine 10 minut) 2022-2 z dnem 3. 6. 2022 odprt za prijave do vključno dne 26. 8. 2022. Javni razpis
je z vso pripadajočo dokumentacijo objavljen na spletnem mestu RTV SLO MMC: http://www.rtvslo.si/razpisi
v mapi »Javni pozivi in razpisi«.
Radiotelevizija Slovenija

Št. 430-49/2022 (401)
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Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in
11/22), 35. člena Statuta občine Krško (Uradni list RS,
št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16) in Odloka o proračunu občine Krško za leto 2022 (Uradni list
RS, št. 202/21 in 58/22) objavlja Mestna občina Krško,
CKŽ 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje programov društev ali zvez
na področju kmetijstva, čebelarstva, prehrane,
gozdarstva in razvoja podeželja v letu 2022
Neposredni proračunski uporabnik: Mestna občina
Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
I. 1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– delovanja neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in
nekmetov, povezanih v lokalna društva/zveze s področja kmetijstva, čebelarstva, ljubiteljev živali, prehrane,
gozdarstva in razvoja podeželja, ki so neprofitna in se
ne ukvarjajo s komercialno dejavnostjo,
– informiranja in podajanja vsebin povezanih z razvojem čebelarstva in razvoja podeželja.
I.2 Izvajanje programa dela lokalnega društva
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti
in stroškov, povezanih z/s:
a) vsebinami splošnega pomena za razvoj podeželja ter dvig stanovske pripadnosti (splošna predavanja,
ozaveščanja, svetovanja, tečaji brez pridobitve certifikata, seminarji, delavnice, posveti, okrogle mize, strokovne ekskurzije, prenos znanj domače obrti in ohranjanje
običajev);
b) predstavitvijo in promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj podeželja (zloženke, katalogi, različne
publikacije, spominki, majice, predpasniki, zastave, objave v medijih, izdelava internetnih strani, CD, DVD itd.);
c) predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega,
regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena in
na prireditvah drugih društev in zvez;
d) organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, kot
so: razstave, prikazi tehnične dediščine, običajev, domače obrti, tekmovanja, sejmi, ozaveščanje in spodbujanje
odgovornega lastništva živali, čistilne in olepševalne
akcije;
e) sofinanciranjem izvedbe prireditve ob posebnih
priložnostih (obletnice delovanja društev, kulturni prazniki, pogostitve občnega zbora in podobno) in drugih
društvenih prireditev;
f) sofinanciranjem materialnih stroškov, stroški dela
pisarne, poštnin, obratovalnih stroškov poslovnih prostorov in najem prostorov;
g) nakupom opredmetenih in neopredmetenih sredstev (oprema, pripomočki ali naprave in tehnologije).
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu
1. Upravičenci za pridobitev sredstev za izvajanje
programov in prireditev so:
1.1 registrirana stanovska in interesna združenja, ki
delujejo na področju kmetijstva, prehrane, razvoja podeželja, gozdarstva in združujejo kmetijske pridelovalce na
območju občine Krško;
– pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom,
ki ureja društva in je najmanj 50 % vseh članov iz območja občine Krško.
1.2 pravne osebe, kot so društva ali zveze, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, so re-
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gistrirana in delujejo na lokalnem/regionalnem območju
in pokrivajo področje čebelarstva.
– pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom,
ki ureja društva, registrirane in delujejo v regiji Posavje
in je najmanj 50 % vseh njihovih članov iz Občine Krško.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti
društev:
a) za programe, ki se izvajajo na območju občine
Krško in regije Posavje,
b) da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske,
materialne in organizacijske pogoje za uresničevanje
načrtovanih aktivnosti,
c) da imajo urejeno evidenco o članstvu,
d) da izvajajo dejavnost na neprofitni osnovi,
e) za namene, ki so sestavni del te vloge in niso
in ne bodo prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih
virov.
Vlagatelji morajo za pridobitev sredstev vložiti vlogo. Vloga – obrazci, ki so sestavni del razpisne dokumentacije s prilogami vsebuje: potrjen program dela društva za leto 2022, iz katerega morajo biti razvidne vsebine, termini izvajanja in finančno ovrednoten program.
Mestna občina Krško sofinancira programe dela
društev in zvez v obdobju od 18. 10. 2021 do 10. 10.
2022.
III. Splošna merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje programa
dela društva/zvez:
a. število članov društva/zveze,
b. program dela društva/zveze,
c. materialni stroški, oprema, pripomočki in tehnologije.
Višino dodeljenih sredstev se določi na osnovi meril
za ocenjevanje vlog, ki so dodatno opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Pomoč se ne odobri za:
– Prijavljeni-e program-e, za katerega so že bila
pridobljena sredstva na drugih razpisih Mestne občine
Krško, oziroma so njihovi programi na kakršenkoli način že financirani iz proračuna Mestne občine Krško in
drugih javnih virov;
– programe, ki vključujejo pridobitno dejavnost;
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj za nosilce
kmetijske dejavnosti, ki predstavljajo neposredno državno pomoč po posameznem nosilcu kmetijske dejavnosti
kot upravičencu.
IV. Okvirna višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Krško za leto 2022, na proračunski vrstici 5002 – 4120, v
okvirni višini 15.000 EUR od tega za:
– Sofinanciranje programov društev na področju
kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, v višini
10.000,00 EUR.
– Sofinanciranje programov društev in zveze na
področju čebelarstva, v višini 5.000,00 EUR.
Upravičenci lahko pridobijo do 100 % nepovratnih
sredstev od vrednosti predloženega programa strokovnega dela društev in zvez. Pri izračunu intenzivnosti pomoči se upošteva bruto vrednost upravičenih stroškov z
DDV, v kolikor upravičenec ni davčni zavezanec.
Znesek pomoči se določi na podlagi razpoložljivih
sredstev in doseženih točk meril.
Opombi: Če je društvo/zveza že prejelo-a za določeni namen – program ali aktivnost sredstva proračuna
Mestne občine Krško, za isti namen ne more ponovno
kandidirati na osnovi tega razpisa.
Merila se natančneje določijo in ovrednotijo s točkami v razpisni dokumentaciji.
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V. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega
obrazca in naslednje zahtevane dokumentacije:
1. Prijavni obrazec, izjava o številu članov.
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev
z vsemi naknadnimi spremembami.
3. Pregledno vsebinsko, terminsko in finančno ovrednoten program za leto 2022, potrjen na občnem zboru
društva/zveze.
4. Izjava vlagatelja o sprejemanju pogojev javnega
razpisa.
5. Izjava vlagatelja, da ni prejel sredstev državnih in
mednarodnih javnih razpisov.
6. Podpisan vzorec pogodbe.
VI. Rok za predložitev vloge in način predložitve
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2022, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Mestna občina sofinancira programe, aktivnosti in
organizacijo prireditev-dogodkov srečanj, obeležij društva/zvez, ki so izvedena na območju občine Krško in
za programe, kateri člani so iz območja občine Krško, ter
materialne stroške in stroške opreme za delovanje društva/zveze, v obdobju od 18. 10. 2021 do 10. 10. 2022.
Rok za oddajo vlog je 14. 10. 2022 (datum poštnega žiga).
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti, kot
priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Krško,
CKŽ 14, 8270 Krško. Na zadnji strani ovojnice mora biti
razločno napisan naziv in naslov pošiljatelja.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah,
opremljene z naslovom pošiljatelja in »Ne odpiraj JR –
program dela društev/zvez, št. 430-49/2022«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se
šteje kot formalno popolna:
– pravilno izpolnjen razpisni obrazec-vloga, poslana
v roku in način, ki je določen v tej točki besedila,
– potrjen program dela društva/zveze za leto 2022,
iz katerega morajo biti razvidne vsebine, termini izvajanja in finančno ovrednotenje programa (zapisnik iz
katerega je razvidno kdo in kdaj je program potrdil-lahko
tudi elektronska dokazila).
VII. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu razpisa
Odpiranje vlog za sofinanciranje programov društev/zveze na področju kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja v letu 2022 za leti 2021/2022,
bo opravila strokovna komisija, imenovana s sklepom
župana, četrti delovni dan po zaključku javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno. Na odpiranju vlog ugotavlja
komisija popolnost vlog glede na to, če so bili priloženi
vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v
roku osmih dni od odpiranja vlog, vlagatelje pozvala, da
vlogo v roku treh dni dopolnijo.
Mestna občina bo vse vlagatelje vlog obvestila o
izidu razpisa v roku 10 dni po zaključku odpiranja vlog.
VIII. Odločanje o postopku razpisa in obveščanje
o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na prvi stopnji s sklepi odločila
občinska uprava. Istočasno bodo prejemniki pozvani
tudi k podpisu pogodb.
Zoper sklep iz prvega stavka te točke lahko vlagatelj vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se
pošlje priporočeno po pošti na Mestno občino Krško. O
pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2022, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
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Upravičencem se sredstva iz proračuna Mestne občine izplačajo na transakcijski račun upravičenca na podlagi
pogodbe. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 30. dan
od prejema podpisane pogodbe na Občino Krško.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VI. točki besedila tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen ali iz programa dela društva/
zveze za leto 2022 ne bodo razvidne vsebine, termini
izvajanja in finančno ovrednotenje programa, pa vloge
kljub pozivu v roku za dopolnitev vlog ne bodo dopolnjene z vsemi dokazili in drugimi sestavinami, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen ali kljub pozivu iz programa dela društva za
leto 2022 ne bodo razvidne vsebine, termini izvajanja
in finančno ovrednotenje programa (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev, določenih v II. točki besedila tega razpisa, ki jih
bo komisija na podlagi meril za ocenjevanje vlog in vrednotenje ocenila kot neustrezne.
Pogodba mora biti z upravičencem podpisana v
roku 8 dni od prejema poziva k podpisu, v nasprotnem
primeru se šteje, da vlagatelj odstopa od vloge za pridobitev sredstev.
Poročilo o vsebini izvedenega programa je priloga k
pogodbi, oziroma mora biti dostavljen na Mestno občino
Krško najkasneje do 11. 11. 2022.
IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo v času uradnih dni na Občini Krško.
Dodatne informacije posreduje Magda Krošelj, tel.
07/498-13-19, v času uradnih dni od 8. do 10. ure ali na
e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si.
Mestna občina Krško
Št. 430-30/2022

Ob-2435/22

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22), Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15),
Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto
2022 (Uradni list RS, št. 205/21) in sklepa župana
št. 430-30/2022 Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in izvedbo prireditev
»Noč pred nočjo in Zagorska noč«
ob občinskem prazniku
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Zagorje ob
Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedba naslednjih prireditev ob občinskem
prazniku Občine Zagorje ob Savi:
– »Noč pred nočjo«, ki bo v petek, 5. avgusta 2022 in
– »Zagorska noč«, ki bo v soboto 6. avgusta 2022.
Obe prireditvi obsegata organizacijsko-tehnični del
in programski del.
Ponudnik mora ponuditi organizacijsko-tehnični in
programski del in izvedbo projekta kot celote za obe
prireditvi. Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo
ene od razpisanih prireditev ali le organizacijsko tehnični

ali le programski del za katerokoli razpisano prireditev,
bodo izločene.
Organizacija in izvedba projekta obsega:
– pridobitev vseh dovoljenj skladno z veljavno zakonodajo za izvedbo prireditev,
– organizacija in izvedba programa prireditve v celoti (dogovori z izvajalci, tehnična in prireditvena oprema za izvedbo programa, postavitev ustreznega odra z
ozvočenjem, osvetlitvijo itd.). Za prireditev »Noč pred
nočjo« s postavitvijo enega odra pred gasilskim domom
Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje-mesto in za
prireditev »Zagorska noč« s postavitvijo dveh odrov. En
oder pred gasilskim domom Prostovoljnega gasilskega
društva Zagorje-mesto (ta je postavljen že za prireditev
»Noč pred nočjo«) in drugi oder pred tržnico »Pod uro«
v Zagorju ob Savi,
– zagotovitev ustreznega glasbenega programa za
obe prireditvi (avtorski honorarji),
– zagotoviti logistiko izvedbe prireditve (postavitev
odrov, zadostno število varovalnih in naletnih ograj itd.)
– zagotovitev varnostne in redarske službe skladno
z zakonskimi varnostnimi predpisi,
– zagotovitev nujne medicinske pomoči skladno z
predpisi,
– zagotovitev ustrezne gostinske ponudbe na obeh
prireditvah,
– zagotovitev zadostnega števila kadrov za uspešno izvedbo prireditev,
– postavitev zadostnega števila prenosnih sanitarij,
– ureditev zavarovanje prireditev,
– ter ostale zahteve, razvidne iz razpisne dokumentacije.
3. Pogoji in merila za sodelovanje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe-društva,
združenja, zveze, ki so registrirane in imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje ter
izpolnjujejo tudi naslednje zahteve:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– večji delež sofinanciranja oziroma sponzorskih
sredstev,
– niso za isto prireditev sofinancirana iz drugih virov
proračuna občine,
– glasbeni program ponujene prireditve, ki v celoti
izpolnjuje pričakovanja občine, upoštevaje pogoje iz
razpisne dokumentacije in mnenje strokovne komisije,
– izkušnje pri organizaciji vsebinsko in po obsegu
podobnih prireditev.
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti, so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora vsebovati vse podatke, dokazila in priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter biti obvezno podana
na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
4. Okvirna vrednost sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto
2022 na proračunski postavki PP 17230 v višini največ
do 85.000,00 eur. Na osnovi pogojev in meril bo Občina Zagorje ob Savi sofinancirala projekt največ v višini
razpisanih sredstev.
5. Sofinanciranje prireditve
Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja bo
izvajalcu poravnan po izvedbi projekta v skladu s pogoji
iz razpisne dokumentacije in pogodbe.
Poleg sredstev sofinanciranja prireditve Občina Zagorje ob Savi zagotavlja:
– brezplačno uporabo javne površine za izvedbo
prireditev,
– oglaševanje prireditev v medijih in drugo reklamiranje.
6. Rok za predložitev ponudb
Ponudbe pošljite na naslov Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi v zaprti ovojnici. Na
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ovojnici mora biti naslov naročnika z vidno oznako »Ne
odpiraj – JR »Noč pred nočjo« in »Zagorska noč«« ter
ime in naslov ponudnika na hrbtni strani ovojnice ponudbe. Ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 17. 6.
2022 do 12. ure v sprejemno pisarno občine ali pred
navedenim datumom poslati na naslov občine.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo prispele v
navedenem roku in bodo pravilno označene.
Odpiranje ponudb bo dne 17. 6. 2022 ob 13. uri in
ga bo vodila strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Odpiranje ne bo javno.
7. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 8 dneh po sprejemu odločitve. Sklep o izbiri prijave in dodelitvi sredstev na podlagi mnenja komisije izda
občinska uprava, o morebitnih pritožbah pa odloča župan.
8. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije: razpisna dokumentacija za javni razpis in dodatne
informacije so zainteresiranim na voljo vsak delovni dan
v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, kontaktna oseba: Nina
Jenko, 03/56-55-720).
Občina Zagorje ob Savi
Št. 093-0047/2022-1

Ob-2440/22

Občina Velike Lašče na podlagi 13. člena Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 7. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike
Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13, 2/2019, 2/2020), Odloka
o postopku sofinanciranja letnega programa športa v
Občini Velike Lašče (Uradni list RS, št. 111/21), Odloka
o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2022 (Uradni
list RS, št. 202/21) in Letni program športa za leto 2022
(sprejet 19. 5. 2022) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v Občini Velike Lašče v letu 2022
1. Predmet razpisa in udeleženci
Na razpisu lahko sodelujejo športna društva in klubi, šola in vrtec, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki

ŠV-VIZ
ŠV-VIZ
ŠV-PRO
ŠV-PRI
RE
DEDR
PRIREDITVE
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in druge organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti v športu in imajo sedež v Občini Velike Lašče
ali delujejo na območju Občine Velike Lašče in je v to
dejavnost vključenih najmanj 60 % občanov Občine Velike Lašče ter izpolnjujejo pogoje iz Odloka o postopku
sofinanciranja letnega programa športa v Občini Velike
Lašče (Uradni list RS, št.111/21).
V skladu z Nacionalnim programom športa
2014‒2023 in Izvedbenim načrtom (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – 2014) morajo: (cit.)
»izvajalci letnih programov športa dokazati znižanje
cene športnega programa za vadeče zaradi javnega
sofinanciranja programov. Izračuni cen morajo biti javno
dostopni (prebivalcem mora biti nazorno predstavljeno,
za koliko imajo cenejši športni program zaradi javnega
sofinanciranja)«.
2. Merila in kriteriji
Merila in kriteriji so opredeljeni v Odloku o postopku
sofinanciranja letnega programa športa v Občini Velike
Lašče (Uradni list RS, št.111/21), na podlagi katerih
se bodo iz proračunskih sredstev financirali naslednji
programi:
V letu 2022 se iz sredstev občinskega proračuna
sofinancirajo naslednji programi in področja športa:
– Športni programi:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
– promocijski športni programi: Naučimo se
plavati,
– šolska športna tekmovanja: udeležba šolskih
ekip na tekmovanjih,
– celoletni športni programi za otroke in mladino.
– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport,
– Športna rekreacija:
– celoletni športni programi za odrasle.
– Organiziranost v športu:
– Delovanje športne zveze in športnih društev.
– Športne prireditve:
– Druge športne prireditve.
3. Namen in višina razpoložljivih sredstev

ŠPORTNI PROGRAMI IN PODROČJA
promocijski športni programi: NSP
šolska športna tekmovanja: ŠŠT
Športna vzgoja otrok in mladine: prostočasni programi
Športna vzgoja otrok in mladine: pripravljalni programi
programi športne rekreacije
delovanje športnih društev in zveze
športne prireditve
PROGRAMI IN PODROČJA JAVNEGA RAZPISA (JR):

4. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisu: razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike
Lašče in na spletni strani (www.obcina.velike-lasce.si).
Podrobnejše informacije dobite v času uradnih ur na
Občini Velike Lašče, tel. 01/78-10-377, Klara Varga.
5. Način in rok prijave
Programi morajo biti finančno ovrednoteni in navedeni viri financiranja. Iz cene, ki jo plačujejo udeleženci posameznih športnih programov, mora biti razvidno,
kolikšen znesek predstavlja strošek vaditelja, strošek
najema prostora in drugi stroški.
Obvezne priloge k prijavi na razpis so:
‒ seznam aktivnih registriranih športnikov v panožni
športni zvezi,

79 / 3. 6. 2022 /

p.p.

18082 in
18091

2022/ sredstva
2.000,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
5.000,00 €
2.000,00 €
5.000,00 €
8.000,00 €
25.000,00 €

‒ seznam članov po posameznih vadbenih skupinah z navedbo vaditelja skupine,
‒ kopije dokazil o strokovni usposobljenosti vaditeljev,
‒ urnik vadbe,
‒ predračun za nakup opreme,
‒ poročilo o delu v preteklem letu na priloženem
obrazcu,
‒ finančno poročilo za leto 2021 ter finančni plan
za leto 2022.
Prijave je treba oddati na naslov Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
Rok za prijavo na razpis je 27. 6. 2022.
Prijave je treba oddati po elektronski pošti na naslov: obcina@velike-lasce.si ali s priporočeno pošiljko
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na naslov Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315
Velike Lašče.
Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo poslane po elektronski pošti ali s priporočeno pošiljko oddane
na pošto do tega datuma. Nepravočasno oddanih prijav
komisija ne bo upoštevala.
6. Obravnava prejetih prijav in odločanje o sofinanciranju
Na podlagi pogojev za sofinanciranje športnih programov v Občini Velike Lašče, meril ter prejetih prijav
na razpis pripravi komisija, ki jo imenuje župan, predlog
za sofinanciranje izbranih programov športa. Prednost
pri sofinanciranju programov imajo športna društva pred
drugimi izvajalci programov.
Z izbranimi izvajalci športnih programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju dejavnosti za leto 2022.
Občina Velike Lašče
Št. 330-31/22

Ob-2450/22

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Medvode za
programsko obdobje 2015–2020 s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 66/15 in 42/16 v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Medvode
za leto 2022 s spremembami (Uradni list RS, št. 36/21
in 20/22), Občina Medvode objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Medvode
v letu 2022
I. Predmet javnega razpisa: Občina Medvode (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za
leto 2022 v okvirni višini 53.000 EUR po shemi državnih
pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (ES)
št. 1857/2006 in Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku)

Višina
sredstev

1. Ukrep 1: Pomoč za naložbe v
opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo
43.000 EUR
2. Ukrep 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
10.000 EUR
stev

III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sred-

Do sredstev so upravičeni:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za
mikro, majhna in srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma, v primerih ukrepov
po členih 21, 24 in 29 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014
dejavna v kmetijskem sektorju, ter v primerih ukrepov po
členu 38 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v
gozdarskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih
gospodarstev in izpolnjujejo druge pogoje, določene s
tem pravilnikom;
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem
za mikro, majhna in srednje velika podjetja v primerih
ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi Komisije (EU)
št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in
ima sedež na območju Občine Medvode ter izpolnjujejo
druge pogoje, določene s pravilnikom.

IV. Ukrepi
1. Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno
kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014)
Okvirna višina razpisanih sredstev je 43.000 EUR
(PP 4.4.1.1).
Z ukrepom 1 se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov
proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z
energijo in vodo;
– zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva iz
ohranjenega okolja z namenom samooskrbe Občine
Medvode.
Pomoč iz ukrepa 1 se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic in letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja Občine
Medvode;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov
Republike Slovenije ali EU;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– nakup rabljene opreme in naprav.
Upravičeni stroški:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov, gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu
in drugih objektov za rejo živali, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji;
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene
tržne vrednosti;
– stroški nakupa opreme hlevov, gospodarskih poslopij in drugih objektov za rejo živali (boksi za teleta z
napajalniki, pregrade za govedo, silosi za skladiščenje
žit in krmil ter pašni krmilniki) in čebelarske opreme;
– stroški nakupa rastlinjaka s površino nad 100 m2,
montaže ter opreme v rastlinjaku, z izjemo namakalnih
naprav;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
– stroški postavitve novega ali obnove sadnega
nasada (priprava zemljišča, nakup opor, mrež za ograjo,
večletnega sadilnega materiala).
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz
III. točke tega razpisa, ki imajo sedež na območju Občine Medvode in katerih naložba se izvaja na območju
Občine Medvode.
Pogoji za pridobitev pomoči so:
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili
14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov
na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za
pridobitev pomoči;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to
potrebno;
– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel oziroma
kopijo poročila staleža čebeljih družin;
a) za rejo živali:
– kmetijsko gospodarstvo je usmerjeno ali se bo
usmerilo v prosto rejo živali;
– vlagatelj mora imeti v obdelavi ustrezno površino
lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo
uporabo gnojevke in/ali gnoja, in sicer največ 2,4 glavi
velike živine na hektar, na varstvenih pasovih virov pitne
vode največ 1,9 glav velike živine na hektar oziroma kot
to določajo državni predpisi za posamezna področja;
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti:
– za rejo konj 5 ležišč v boksih ali v prosti reji z
izpustom;
– za rejo drobnice 15 ležišč v območjih z omejenimi možnostmi;
– za rejo krav molznic 10 ležišč v območjih z
omejenimi možnostmi in 20 ležišč v nižinskem območju
ter za rejo krav dojilj 5 ležišč v območjih z omejenimi
možnostmi;
– za ekološko rejo avtohtonih in tradicionalnih
pasem kokoši najmanj 30 kokoši nesnic;
– za ekološko rejo mesnih pasem kuncev v čistih
linijah ali mešanih mesnih pasem najmanj 10 odraslih
živali, primernih za razplod;
– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
b) za naložbe v rastlinsko proizvodnjo:
– kmetijsko gospodarstvo se ukvarja ali se bo
ukvarjalo s pridelavo rastlinskih kmetijskih proizvodov (ekološka, integrirana oziroma pridelava višje
kakovosti);
– za razširitev obstoječih sadnih nasadov mora
vlagatelj imeti v lasti nasad minimalne površine 0,2 ha
pečkarjev ali 0,1 ha koščičarjev ali 0,1 ha lupinarjev ali
0,05 ha jagodičja;
– na novo posaditi ali obnoviti nasad minimalne površine 0,2 ha pečkarjev ali 0,1 ha koščičarjev ali 0,1 ha
lupinarjev ali 0,05 ha jagodičja na zemljišču v svoji lasti;
– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
c) za čebelarjenje:
– čebelarjenje z najmanj 10 čebeljimi družinami
avtohtone kranjske čebele;
– upravičenec je član Občinskega čebelarskega
društva Medvode z lokacijo panjev v Občini Medvode;
– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči je:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih
gospodarstvih na območjih z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost;
– do 40 % zneska upravičenih stroškov naložb na
ostalih območjih.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za ukrep 1 je
300 EUR, najvišji znesek pa 5.000 EUR na kmetijsko
gospodarstvo na leto.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
Dodatni pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom
sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti
na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru,
da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec
kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec,
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– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v
težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev
ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji
vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev
za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti
najkasneje do zaključka investicije.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna
sredstva za namen investicije,
– prednost imajo upravičenci, ki v zadnjih treh letih
niso prejeli državnih pomoči s strani Občine Medvode
za področje kmetijstva.
2. Ukrep 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
Okvirna višina razpisanih sredstev je 10.000 EUR
(PP 4.4.1.1).
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov, gozdnih lesnih sortimentov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Pomoč se dodeli za naložbe v:
– predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč;
– prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij;
– turizem na kmetiji;
– dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na
kmetiji, storitvami oziroma izdelki;
– predelavo gozdnih lesnih sortimentov;
– socialne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu.
Upravičeni stroški:
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti
predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti;
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti
predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
Upravičenci do pomoči iz ukrepa 5 so kmetijska
gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz III. točke tega
razpisa, ki imajo sedež na območju Občine Medvode in
katerih naložba se izvaja na območju Občine Medvode.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
– dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let
po zaključeni naložbi;
– gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je
zahtevano s predpisi s področja gradnje objektov, oziroma druga ustrezna dokumentacija;
– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;
– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za ukrep 5 je
300 EUR, najvišji znesek pa 5.000 EUR na kmetijsko
gospodarstvo na leto. Intenzivnost pomoči iz ukrepa 5
je do 50 % upravičenih stroškov. Skupna pomoč »de
minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme
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presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se pomoč
iz ukrepa 5 ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo
presegli skupni znesek de minimis pomoči iz 18. člena
tega pravilnika.
Vlogo za pomoč iz ukrepa 5 predloži član kmetijskega gospodarstva.
Omejitve:
(1) Do pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja, ki
opravljajo gospodarsko dejavnost iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov s seznama iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov s seznama iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije
v naslednjih primerih:
a) 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;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v
celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice Evropske unije, kot je pomoč, neposredno povezana
z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč de minimis ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Medvode ali do države ter naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa
Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za
nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom.
(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro,
majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali
likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
(6) Skupna vrednost pomoči de minimis, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na
podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije
(ES) št. 1407/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči
200.000 EUR, v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR, v obdobju zadnjih treh
proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter
ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države,
Občine Medvode ali Evropske unije.
(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega
odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem
ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki
sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES)
št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti
ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v
sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe,
ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
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K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del,
opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena
pristojna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, v kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti.
Dodatni pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom
sredstev,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti
na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru,
da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec
kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v
težavah,
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna
sredstva za namen investicije,
– prednost imajo upravičenci, ki v zadnjih treh letih
niso prejeli državnih pomoči s strani Občine Medvode
za področje kmetijstva.
V. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih
sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Medvode v letu 2022«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Prijavni obrazec lahko zainteresirani dobijo v razpisanem roku v sprejemni pisarni Občine Medvode ali
na sedežu Kmetijsko svetovalne službe ali na spletnem
mestu www.medvode.si.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Medvode. Strokovna komisija lahko
zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2022,
– zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor
občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena
uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep
o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep najkasneje do 1. 8. 2022.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. V kolikor prejemnik
iz neupravičenih razlogov ne podpiše pogodbe, odstopi
od pogodbe oziroma ne dostavi zahtevka, ni upravičen
do državnih pomoči iz občinskega proračuna naslednjih
pet let.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka, ki mora biti oddan najka-
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sneje do 15. 11. 2022. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi,
situacije),
– poročilo o opravljenem delu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun
Občine Medvode za leto 2022.
VII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje do vključno
1. 7. 2022 do 12. ure, oziroma mora biti najpozneje ta
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Prepozne in nedovoljene vloge bodo izločene iz
nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej
obveščeni.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po zaključenem razpisu.
VIII. Mesto oddaje vloge
Vlogo je potrebno posredovati na naslov: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku z
oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – kmetijstvo«. Vloge sprejemamo tudi v sprejemni pisarni Občine Medvode.
Kontaktne osebe:
– Občina Medvode, Oddelek za proračun, finance
in gospodarstvo, Cesta komandanta Staneta 12 (tel.
361-95-18 – Sanja Malej ali po e-pošti: sanja.malej@
medvode.si)
– Kmetijska svetovalna služba (tel. 361-82-86 –
Mojca Lovšin ali po e-pošti: mojca.lovsin@lj.kgzs.si).
Informacije o razpisu so objavljene na spletnih straneh Občine Medvode: www. medvode.si.
Občina Medvode
Št. 671-0005/2021

Ob-2457/22

Dodatni javni razpis
za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev
letnega programa športa (LPŠ)
v MO Slovenj Gradec za leto 2022
1. Naziv in sedež izvajalca razpisa: Mestna občina
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec,
ID: SI92076912; MŠ: 5883903000.
2. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa: Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg,
82/20 in 3/22 – ZDeb), Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023,
(Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbeni načrt Resolucije o
Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za
obdobje 2014–2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z
dne 26. 8. 2014), Statut Mestne občine Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 91/20 – UPB-3), Odlok o postopku
in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa v MO Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 69/17,
68/18, 54/21, v nadaljevanju Odlok), Letni program športa (LPŠ), sprejet na 28. seji Mestnega sveta, dne 24. 11.
2021, Sklep župana MO Slovenj Gradec o začetku
postopka dodatnega javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni
občini Slovenj Gradec za leto 2022, št.: 671-0005/2021
z dne 27. 5. 2022.
3. Predmet sofinanciranja in obseg javnih sredstev
Predmet sofinanciranja je izvedba letnega programa športa v MO Slovenj Gradec.
Sredstva za sofinanciranje spodaj navedenih programov in vsebin so zagotovljena na proračunski postavki 3610 in znašajo 3.000 €:
– Športni programi:
– športna rekreacija,
– šport starejših.
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4. Pogoji in merila za izbor in sofinanciranje izvajalcev LPŠ v MO Slovenj Gradec
Programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani na
podlagi določil Odloka in pogojev in meril, ki so sestavni
del Odloka.
Za izvajanje športnih programov lahko kandidirajo
izvajalci, ki niso bili izbrani za izvajanje LPŠ v prvem
javnem razpisu za sofinanciranje izvajalcev LPŠ v MO
Slovenj Gradec v letu 2022 (Uradni list RS, št. 194/21).
5. Upravičenci za prijavo na javni razpis
Izvajalci LPŠ in upravičeni vlagatelji so osebe, ki
so kot izvajalci športnih programov določeni v drugem
odstavku 6. in 7. člena Zakona o športu in izpolnjujejo
ostala določila Zakona o športu.
Izvajalci športnih programov imajo pravico do sofinanciranja in uporabe prostora z LPŠ opredeljenih programov, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu,
– imajo sedež v MOSG,
– imajo za prijavljene dejavnosti:
– ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni
kader za opravljanje dela v športu, in so strokovni delavci vpisani v register strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu,
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in odhodkov za izvedbo
dejavnosti, ter izračun cene programa za uporabnika,
– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno
evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih
društev) ter evidenco o udeležencih programa,
– izvajajo programe, ki so neprofitni,
– izpolnjujejo druge pogoje, določene z Odlokom in
Zakonom o športu,
– za prijavitelja ne velja omejitev poslovanja po
Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije Uradni
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20
in 3/22 – ZDeb),
– so oddali poročilo o izvajanju LPŠ za leto 2021 –
velja za prejemnike sredstev LPŠ MO Slovenj Gradec
za leto 2021.
Izvajalci programov športa, ki nimajo sedeža v MO
Slovenj Gradec, izpolnjujejo pa ostale pogoje, so lahko
sofinancirani, če izvajajo programe na območju in za
občane MO Slovenj Gradec.
Javni izobraževalni zavodi so upravičeni do sofinanciranja programov, ki jih izvajajo v sodelovanju z
društvi oziroma neprofitnimi izvajalci programov športa,
pri čemer se sofinancira samo strokovni kader.
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi
pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva, dodeljena na
podlagi tega 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.
7. Razpisna dokumentacija, rok za prijavo in način
oddaje vlog
Vloge, izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih,
s priloženo predpisano, veljavno dokumentacijo, morajo
vlagatelji oddati osebno ali poslati s priporočeno pošiljko
na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5,
2380 Slovenj Gradec.
Rok oddaje vlog je 30. junij 2022 ali tega dne priporočeno po pošti.
Na zaprti ovojnici mora biti napisano sledeče:
– polni naslov pošiljatelja,
– polni naslov prejemnika,
– pripis »Ne odpiraj – dodatni javni razpis Šport
2022«.
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Vlogo lahko oddate skenirano ali podpisano z digitalnim podpisom tudi v elektronski obliki v arhivirani datoteki (zip), na elektronski naslov sport@slovenjgradec.
si, z obveznim vpisom zadeve: »Dodatni javni razpis
– šport 2022«.
8. Odpiranje vlog
Postopek razpisa vodi komisija, imenovana s sklepom župana MO Slovenj Gradec.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, in sicer po vrstnem redu
prispetja.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 6. točki besedila tega razpisa,
– ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu)
ali bodo naslovljene ali dostavljene na drug naslov.
Odpiranje in ocenjevanje vlog ni javno.
9. Informacije in dostop do dokumentacije
Letni program športa za leto 2022 in razpisna dokumentacija sta v razpisnem roku na voljo na spletni strani
MO Slovenj Gradec www.slovenjgradec.si, oziroma na
sedežu MO Slovenj Gradec.
Dodatne informacije: na e-naslov viktor.susec@slovenjgradec.si ali po tel. 02/881-21-50.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-2465/22
Na podlagi določil 74. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10,
20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 –
ZDeb; v nadaljevanju: ZUJIK) in v skladu z določili Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni
list RS, št. 43/10 in 62/16) s Sklepom o imenovanju
strokovnih komisij na področju kulture v Mestni občini
Maribor, št. 032-48/2021-1 in Sklepom župana o začetku
postopka – Javni razpis za oddajo umetniških ateljejev
in ateljejev za mlade umetnike v brezplačno uporabo za
umetniške dejavnosti Mestne občine Maribor št. 4102822/2022-1 (v nadaljevanju MOM) objavlja najavo javnega razpisa za oddajo umetniških ateljejev in ateljejev za mlade umetnike v brezplačno uporabo za
umetniške dejavnosti (JR-KUL-AP22).
Predmet razpisa je oddaja umetniških ateljejev in
ateljejev za mlade umetnike v brezplačno uporabo za
umetniške dejavnosti.
Umetniški ateljeji se bodo v brezplačno uporabo
oddali za obdobje treh let.
Ateljeji za mlade umetnike so bodo v brezplačno
uporabo oddali za obdobje enega leta.
Upravičene osebe, ki lahko podajo prijave na razpis, so samozaposleni v kulturi na področjih vizualnih,
intermedijskih in AV umetnosti ter oblikovanja s sedežem v Mestni občini Maribor.
Rok za oddajo prijave je 4. 7. 2022.
Celoten razpis je objavljen na spletni strani Mestne
občine Maribor www.maribor.si (Razpisi in javne objave). Dodatne informacije v zvezi z razpisom in ogledom
prostorov dobite na Uradu za kulturo in mladino Mestne
občine Maribor, Slovenska 40, 2000 Maribor, Mojca
Redjko (tel. 02/22-01-555, e-pošta: mojca.redjko@maribor.si ) in Nina Kirbiš (tel. 02/22-01-480, e-pošta: nina.
kirbis@maribor.si).
Mestna občina Maribor
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Javne dražbe
Ob-2456/22
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 11/18, s spremembami; ZSPDSLS-1) ter na podlagi
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju:
ZZZS) vabi na
javno dražbo,
katere predmet bo prodaja stanovanja ZZZS v centru Ljubljane.
Predmet dražbe je neopremljeno in nezasedeno
stanovanje št. 14 na naslovu Fabianijeva ulica 11, Ljubljana, ID znak del stavbe 2636-3092-14, razred C potrebne toplote za ogrevanje.
Javna dražba bo v poslovni stavbi ZZZS na Miklošičevi cesti 24, Ljubljana, dne 23. 6. 2022, z začetkom
ob 9. uri. Za sodelovanje na dražbi je treba izpolniti razpisane in predpisane pogoje.
Podrobnejše informacije o nepremičnini, postopku
in pogojih prodaje ter preostalo obvezno vsebino razpisa javne dražbe najdete na spletni strani ZZZS v rubriki
O ZZZS na dnu spletne strani oziroma na direktni povezavi: https://www.zzzs.si/o-zzzs/javne-drazbe-javno-zbiranje-ponudb-in-neposredne-pogodbe/default-title/
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
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Razpisi delovnih mest
Št. 02/020/01/2-6/22

Ob-2429/22

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih 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
pomočnik direktorja – za računovodstvo,
ekonomiko in analize ter javna naročila – m/ž,
za mandatno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega
imenovanja
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ekonomske smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 na vodstvenih delovnih mestih;
– aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika;
– osnovno 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 in dokazilo o izkušnjah na vodstvenih
delovnih mestih;
– dokazilo o znanju tujega jezika.
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. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v zakonitem roku.
Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba za pravne
in 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. 014-1/2022

Ob-2430/22

Svet VDC Ajdovščina - Vipava na podlagi 34. in
35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s
spremembami), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 s spremembami)
in skladno s 27. členom Statuta VDC Ajdovščina - Vipava in sklepom Sveta zavoda z dne 28. 2. 2022, razpisuje
prosto delovno mesto
direktor
VDC Ajdovščina - Vipava
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splošnih pogojev, določenih v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu, izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu, pet let delovnih
izkušenj in opravljen strokovni izpit po tem zakonu ali
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo druge
družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri, pet let
delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit iz Zakona
o socialnem varstvu ali

– višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o
socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega
najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih
na področju socialnega varstva in opravljen strokovni
izpit po tem zakonu;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju
s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno
izobraževanje. Če programa nima opravljenega, ga
mora končati v enem letu od začetka opravljanja nalog
direktorja.
Od kandidata se pričakuje, da ima in izkaže vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno
vodenje zavoda, smisel za poslovnost in delo z ljudmi.
Mandat direktorja traja pet let, z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba za čas trajanja mandata.
Predvideni začetek dela je 1. 1. 2023.
Kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 15 dni
po njegovi objavi. Svet zavoda prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval. Kandidati bodo o izbiri
obveščeni v zakonitem roku.
Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom, programom in vizijo dela
zavoda za mandatno obdobje, naj kandidati pošljejo
na naslov: Svet VDC Ajdovščina - Vipava, Gradiška
cesta 7, 5271 Vipava, z oznako »Ne odpiraj – Razpis
za direktorja«.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za ženske in moške.
Svet VDC Ajdovščina - Vipava
Št. 013-01-17/22-2-5

Ob-2431/22

V skladu z določili 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), določil
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– UPB2 s spremembami in dopolnitvami), 33., 34. in
35. člena Statuta Doma starejših Na Fari in na podlagi
sklepa 10. redne seje Sveta zavoda z dne 26. 5. 2022,
Svet Doma starejših Na Fari objavlja javni razpis za
delovno mesto
direktorja (m/ž)
Doma starejših Na Fari
Za direktorja zavoda (m/ž) je lahko imenovan kandidat (m/ž), ki izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi
določene pogoje:
– ustrezno stopnjo in smer izobrazbe, določene v
56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje oziroma ga mora kandidat (m/ž) opraviti v skladu s petim
odstavkom 56. člena Zakona o socialnem varstvu.
Direktor (m/ž) bo imenovan za obdobje pet let. Z
izbranim kandidatom (m/ž) bo sklenjena pogodba za
čas trajanja mandata.
Pisne prijave z vsemi dokazili:
– življenjepis, iz katerega so razvidne dosedanje
delovne izkušnje,
– dokazila o izobrazbi,
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– dokazila o nekaznovanju,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem programu za vodenje socialno varstvenega zavoda,
– program dela z lastno vizijo razvoja zavoda,
– druga dokazila o izpolnjevanju pogojev,
naj kandidati (m/ž) pošljejo s priporočeno pošto, v zaprti
ovojnici z oznako: »Razpis za direktorja (m/ž)«, s pripisom: »Ne odpiraj«, do vključno 14. 6. 2022 na naslov:
Svet Doma starejših Na Fari, Na Fari 50, 2391 Prevalje.
Predviden začetek mandata je 10. 1. 2023.
Od kandidata (m/ž) se pričakuje, da ima organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda
in smisel za poslovnost ter delo z ljudmi.
Nepopolne in prepozno prispele vloge ne bodo
obravnavane in bodo izločene iz postopka.
Svet Doma starejših Na Fari bo kandidate (m/ž)
vabil in obveščal izključno po elektronski pošti, zato je
obvezna sestavina prijave tudi elektronski naslov.
O izbiri bodo kandidati (m/ž) pisno obveščeni v zakonsko določenem roku.
Svet Doma starejših Na Fari
Ob-2432/22
Na podlagi prvega odstavka 18., 19. in 21. člena
Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02,
51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C, v nadaljevanju ZJA)
ter Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15
in 36/19), Svet Javne agencije Republike Slovenije za
spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, objavlja javni natečaj za delovno
mesto
direktorja
Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij
in tehnologije
Za direktorja agencije je lahko imenovana oseba, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem
programu druge stopnje v skladu s predpisi, ki urejajo
visoko šolstvo ali izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe,
pridobljene po študijskih programih druge stopnje,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
– je strokovnjak na področju dela agencije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– znanje angleškega jezika na višji ravni oziroma v
skladu z evropsko lestvico znanja tujih jezikov na ravni B2.
Ker direktor Javne agencije Republike Slovenije
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih
investicij in tehnologije odloča v upravnih stvareh, mora
biti, v skladu z 19. členom ZJA, državljan Republike
Slovenije.
Okvirna vsebina dela:
– zastopa in predstavlja agencijo,
– organizira in vodi delo ter poslovanje agencije,
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, če ni drugače določeno z zakonom in
sklepom o ustanovitvi,
– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno
izvajanje,
– opravlja naloge, ki mu jih določi svet agencije,
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– pripravlja predloge večletnih in letnih programov
ter finančnih načrtov agencije,
– pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema
svet agencije in druge strokovne podlage za delo sveta
agencije ter skrbi za izvajanje odločitev sveta agencije,
– podpisuje akte, listine in druge dokumente ter
sklepa pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije,
– imenuje komisije, druga strokovna telesa in strokovne skupine za izvedbo posameznih strokovnih nalog,
– sprejema akte iz drugega odstavka 19. člena
sklepa o ustanovitvi,
– pripravlja poročilo o delu in poslovanju agencije
ter
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi in sklepom o ustanovitvi.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
2. življenjepis na standardiziranem obrazcu Europass ter opis delovnih izkušenj iz katerega je razvidno
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj
in poznavanje področja dela agencije,
3. izjavo kandidata, da:
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– je državljan Republike Slovenije,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka
dovoljuje Javni agenciji Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij
in tehnologije pridobitev podatkov iz 3. točke, iz uradne
evidence,
5. potrdilo o znanju angleškega jezika na višji ravni
oziroma v skladu z evropsko lestvico znanja tujih jezikov
na ravni B2,
6. pisno predstavitev vizije razvoja Javne agencije
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.
Prijavi morajo biti priložena dokazila, s katerimi
kandidat izkazuje izpolnjevanje pogojev za imenovanje.
Po 13. točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih
se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem
mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in
čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu.
Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje,
ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo
nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji
izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas
opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
Višja raven znanja angleškega tujega jezika se
dokazuje:
– s certifikatom oziroma potrdilom o znanju angleškega jezika na višji ravni ali
– s certifikatom oziroma potrdilom o znanju angleškega jezika v skladu z evropsko lestvico znanja tujih
jezikov na ravni B2.
Kandidat v prijavi predloži pisno vizijo prednostnih
nalog in razvoja agencije v mandatnem obdobju petih
let, vključno z načini upravljanja z viri v agenciji, za
katere vodenje kandidira. Vizija mora biti pripravljena
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v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti
uradnikov na položajih v državni upravi, ki jih je sprejel
Uradniški svet dne 15. 2. 2021, z veljavo od 1. 5. 2021
(dostopni na spletni strani https://www.gov.si/zbirke/delovna-telesa/uradniski-svet/).
Vizija mora biti napisana na okvirno dveh A4 straneh (od 2800 do 3300 znakov brez presledkov). Sestavljena mora biti iz naslednjih delov:
– vsebinska opredelitev vizije: iz opisane vizije mora
biti razvidno, kako bi kandidat prispeval k razvoju organa
in področja v mandatnem obdobju, zlasti z opredelitvijo
prednostnih ciljev dela, aktivnosti za njihovo doseganje
in merljivih kazalnikov realizacije le teh;
– okvirna opredelitev časa, potrebnega za uresničitev predlagane vizije z utemeljitvijo vzrokov zastavljenega časovnega razdobja, torej z opredelitvijo korakov, potrebnih sprememb v opredeljenem časovnem razdobju,
ki bi organizacijo približalo zastavljeni viziji ter finančne,
kadrovske in druge posledice predlaganih sprememb
oziroma potrebnih virov za uresničitev vizije, od začetka
uvajanja novosti pa do vzpostavitve želenega stanja v
skladu s predlagano vizijo.
Direktorja javne agencije imenuje in razrešuje Vlada RS na predlog sveta javne agencije na podlagi izvedenega javnega natečaja v skladu z zakonom, ki ureja
delovna razmerja javnih uslužbencev. Izbrani kandidat
bo imenovan za dobo 5 let. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za določen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal na sedežu Javne
agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Rok za oddajo prijave je 30 dni od dneva objave
natečaja v Uradnem listu RS. Prijave, ki bodo oddane
po poteku navedenega roka, se ne bodo obravnavale.
Pisno prijavo z vso zahtevano dokumentacijo kandidati pošljejo po pošti v zaprti ovojnici na naslov: SPIRIT
Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Ovojnica mora biti označena z navedbo pošiljatelja
in pripisom: »Prijava – javni natečaj za direktorja SPIRIT«.
Nepravilno oddane, nepravočasne in nepopolne
vloge se ne uvrstijo v izbirni postopek. Prijav na natečaj
po elektronski pošti se ne sprejema. Morebitne po elektronski pošti prispele prijave, ne bodo uvrščene v izbirni
postopek in ne bodo obravnavane.
Vprašanja povezana z natečajem kandidati posredujejo po e-pošti na naslov: zaposlitev@spiritslovenia.si.
Kandidati bodo o izidu natečaja pisno obveščeni v
8 dneh po imenovanju izbranega kandidata.
Javna agencija Republike Slovenije
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije
Ob-2433/22
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o
notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/07, 45/08, 91/13 in 189/20 – ZFRO) Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke Eve Simone
Tomšič razpisuje
eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Evi Simoni Tomšič v Ljubljani
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 1.,
2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki

imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na pravniških delih
po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od tega
najmanj eno leto pri notarju, na sodišču, pri odvetniku,
na tožilstvu ali pri državnem odvetništvu. Pisne prijave
na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-2453/22
Na podlagi 28. člena Družbene pogodbe in sklepa
2/2022 seje skupščine Komunale Ribnica d.o.o. z dne
5. 5. 2022, Komunala Ribnica d.o.o., Goriča vas 11a,
1310 Ribnica, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja (M/Ž)
Kandidat mora poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo delovno pravni predpisi, izpolnjevati
še naslednje pogoje:
1. univerzitetna ali visoka izobrazba tehnične ali
družboslovne smeri
2. pet let delovnih izkušenj v stroki, od tega vsaj
4 leta na vodilnih delovnih mestih. Delovne izkušnje v
stroki so izkušnje na komunalnem, gradbenem ali sorodnem področju.
3. da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma
je, v primeru obsodbe, minilo pet let od pravnomočnosti
sodbe in dve leti od prestane kazni zapora
4. da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi
opravljanja poklica oziroma, v primeru izrečene prepovedi opravljanja poklica, prepoved ne velja več
5. da ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek,
pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom
v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, oziroma
sta, v primeru pravnomočne obsodbe, minili dve leti od
pravnomočnosti obsodbe.
Kandidat mora prijavi predložiti:
– življenjepis,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi, iz katerega mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev in opisom del, ki
jih je doslej opravljali,
– lastno izjavo o izpolnjevanju pogojev iz točke 3,
4 in 5,
– pooblastilo družbi Komunala Ribnica d.o.o., da,
v primeru izbire, iz uradnih evidenc pridobi dokazila o
izpolnjevanju pogojev iz točke 3, 4 in 5,
– program delovanja in razvoja Javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d.o.o. v naslednjih
4 letih.
Mandat direktorja (m/ž) traja 4 leta, ista oseba pa je
lahko po poteku mandata ponovno imenovana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 30 dneh od objave razpisa v Uradnem listu RS,
v zaprti kuverti na naslov: Javno komunalno podjetje
Komunala Ribnica d.o.o., Goriča vas 11a, 1310 Ribnica, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za direktorja«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh po
odločitvi skupščine Komunale Ribnica d.o.o.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabijo kot nevtralni za ženski
in moški spol.
Komunala Ribnica d.o.o.
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Druge objave
Št. 302-10-0/2019/6

Ob-2471/22
Zaprtje

Javnega poziva za uvajanje poslovne odličnosti
po modelu EFQM v velika podjetja
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova 60, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
SPIRIT Slovenija, javna agencija) skladno s prenehanjem veljavnosti Zakona o priznanju Republike Slovenije
za poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 3/22 – ZDeb) in
prenehanjem veljavnosti Strategije poslovne odličnosti
2018–2030 (Sklep Vlade RS št. 09400-4/2022/3 z dne
28. 4. 2022) objavlja zaprtje javnega poziva »Javni poziv za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v
velika podjetja (Uradni list RS, št. 61/19) in spremembe
Javnega poziva za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v velika podjetja (Uradni list RS, št. 32/21).
SPIRIT Slovenija, javna agencija
Ob-2452/22
Zaprtje javnega poziva
V skladu s 7. točko javnega poziva objavljamo
zaprtje vavčerja REVAV-12-Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 153/21 z dne 24. 9. 2021.
Slovenski podjetniški sklad
Ob-2437/22
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v
nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16),
Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15)
ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za
knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18)
objavlja Javni poziv za sofinanciranje projektov digitalizacije na področju knjige za leto 2022 (oznaka
poziva: JP1–DIGITALIZACIJA–2022).
Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si.
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 3. 6. 2022 in se izteče
dne 15. 9. 2022.
Javna agencija za knjigo RS

Stran

1617

Stran

1618 /

Št.

79 / 3. 6. 2022

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave sodišč
Izvršbe
VL 21484/2022

Os-2323/22

Izvršitelj Jože Žel, je na podlagi sklepa o izvršbi
Okrajnega sodišča v Mariboru VL 21484/2022 z dne 25.
3. 2022 opravil dne 5. 5. 2022 rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, in sicer dvosobno stanovanje
št. 5, ki se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu: Partizanska cesta 19, Maribor, v skupni
izmeri 74,84 m2, vpisano v parcelo št. 1215, k.o. Maribor
- Grad, last dolžnika do celote.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 5. 2022

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
P 13/2022

Os-2307/22

Okrajno sodišče v Črnomlju, po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču, v pravdni zadevi tožeče stranke
Martina Mravinec, Sečje selo 12, 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 in 6. Erika Pirkovič, Ganglova
ulica 7, Metlika, zaradi priposestvovanja lastninske pravice, pcto 500,00 EUR, na podlagi določbe 82. člena
Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), dne
22. aprila 2022 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. 4. 2022
0500 Z 19/2022

Os-2300/22

V zadevi zavarovanja terjatve upnice Republike
Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva
ulica 2, Ljubljana, proti dolžnici Tini Rossmann, Trg
Pohorskega bataljona 1A, Kisovec, ki jo zastopa odvetnica Neli Jančič, Ljubljanska cesta 64, Domžale, zaradi
zavarovanja 165,93 EUR, sklenilo:
Dolžnici Tini Rossmann, prijavljeni na naslovu Trg
Pohorskega bataljona 1A, Kisovec, sedaj neznanega
prebivališča, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju v tem postopku postavi začasno zastopnico odvetnico Jančič

Neli, Ljubljanska cesta 64, 1230 Domžale, ki bo v tem
postopku zastopala dolžnico, vse dokler dolžnica ali
njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma
organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču,
da je dolžnici postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 5. 2022
I 126/2021

Os-2074/22

Okrajno sodišče v Kočevju je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000,
davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana, zoper dolžnico Klaudijo Krismaer, EMŠO 3105986505102,
Ljubljanska cesta 9, Kočevje, ki jo zastopa Janež Zvone
– odvetnik, Škrabčev trg 54, Ribnica, zaradi izterjave
236,78 EUR s pp, sklenilo:
Dolžnici Klaudiji Krismaer, EMŠO: 3105986505102,
Ljubljanska cesta 9, Kočevje, se postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se določi Zvone Janež,
odvetnik v Ribnici, Škrabčev trg 54.
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 dolžniku
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 31. 3. 2022
D 259/2018

Os-2360/22

Okrajno sodišče v Kočevju je v zapuščinski zadevi
po pokojnem Ferkulj Jožetu (Josephu), roj. 18. 2. 1938,
nazadnje stanujočem 35 Elm Grove Avenue, Toronto,
Ontario, Kanada, umrlem 11. 7. 2005 v Toronu, Kanada,
na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku v zvezi s 163. členom Zakona o
dedovanju dediču Ferkulj Petru, ki je neznanega prebivališča v tujini, najverjetneje v Kanadi, postavilo začasnega zastopnika odvetnika Kumelj Tomaža iz Kočevja.
Začasni zastopnik bo dediča Ferkulj Petra zastopal,
dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler center za socialno delo ne
sporoči, da je dediču postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 6. 5. 2022
VL 25978/2022

Os-2260/22

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki jo zastopa odv. Odvetniška pisarna Dušan Kecman d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana, proti dolžniku
Saša Trepšić, Celovška cesta 150, Ljubljana – dostava,
ki ga zastopa zak. zast. začasni zastopnik Matej Pečanac, Dalmatinova 2, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave
23.360,18 EUR, sklenilo:
Dolžniku Saša Trepšić, Celovška cesta 150, Ljubljana – dostava 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 začasni zastopnik.
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Za začasnega zastopnika se postavi odv. Matej
Pečanac, Dalmatinova 2, Ljubljana.
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 28. 4. 2022
XII Ps 437/2022

Os-2449/22

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Komenskega 7, Ljubljana, je po triažnem sodniku mag. Antonu Lisac, v socialnem sporu tožeče stranke Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX/6, Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenka
Zdravka Lorković, zoper toženo stranko Seid Mušić,
EMŠO: 2911986500766 (nima prebivališča v RS), zaradi vračila neupravičeno pridobljenih sredstev iz naslova
brezposelnosti v višini 277,62 EUR s pp, izven glavne
obravnave dne 25. 5. 2022 sklenilo:
V tem socialnem sporu se za začasno zastopnico
tožene stranke postavi odvetnica Anja Lamut, Pražakova ulica 10, Ljubljana.
Začasna zastopnica ima v tem socialnem sporu
vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo toženo stranko zastopala od dneva postavitve dalje, vse
dotlej, dokler ne bo tožena stranka ali njen pooblaščenec nastopil pred sodiščem.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 2022
II N 892/2021

Os-2077/22

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici
svétnici Martini Kaše, v nepravdni zadevi predlagateljice
Esmeralde Hadža, EMŠO: 2104998505248, Ob gozdu
22, Orehova vas, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Godič iz Maribora, zoper nasprotnega udeleženca Shani
Krasniqi, nazadnje stanujoč v Mariboru, sedaj neznanega prebivališča v tujini, zaradi razveze zakonske zveze,
zaupanja mld. otrok v varstvo in vzgojo, določitve stikov
in preživnine, o postavitvi začasnega zastopnika, na
podlagi določil 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi z 42. členom
Zakona o nepravdnem postopku – ZNP-1 sklenilo:
Nasprotnemu udeležencu se kot začasno zastopnico postavi odvetnica mag. Nina Brumen, Meljska cesta
1, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala nasprotnega
udeleženca dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo
nastopil pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 3. 2022
P 39/2020-38

Os-2140/22

Okrožno sodišče v Novem mestu je v pravdni zadevi, opr. št. P 39/2020, tožeče stranke Jožefa Zupančič,
Grajski trg 5, Žužemberk, ki ga zastopata Tatjana in
Aleksander Sitar, odvetnika v Novem mestu, zoper toženo stranko: 1. Irena Ljuba Kos, Privoz 17B, Ljubljana,
2. Špela Primc, Tbilisijska ulica 3, Ljubljana, 3. Janja
Primc, Tepe 46, Polšnik, 4. Gregor Primc, Zbilje 62, Medvode, ki ga zastopa Odvetniška družba Koprivšek, o.p.,
d.o.o., odvetniška družba v Ljubljani, 5. Marija Pasar,
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Djura Djakovića 42, 51000 Reka, Republika Hrvaška,
in 6. Danijela Karakašev, Ulica narodne fronte 5/1 19,
1000 Skopje, Makedonija, zaradi ugotovitve lastninske
pravice (vrednost spornega predmeta: 35.000,00 EUR),
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, šesti toženki zaradi nezmožnosti vročitve sodnih pisanj postavilo začasno zastopnico
Vesno Bajec, Glavni trg 10, Novo mesto.
Začasna zastopnica bo zastopala interese šeste
toženke v pravdni zadevi vse dotlej, dokler se ne ugotovi
njeno prebivališče oziroma dokler šesta toženka ali njen
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 11. 4. 2022
IV N 73/2022

Os-2242/22

Okrožno sodišče na Ptuju je po okrožnem sodniku Aleksandru Turku, v nepravdni zadevi predlagatelja
Center za socialno delo Spodnje Podravje, enota Ptuj,
Trstenjakova ulica 5, Ptuj, zoper nasprotno udeleženko Manuelo Strmšek, zaradi predloga za spremembo
ukrepa trajnejšega značaja, dne 22. aprila 2022 sklenilo:
Predlogu predlagatelja se ugodi in se nasprotni
udeleženki Manueli Strmšek postavi začasni zastopnik
odvetnik Janez Lovrec, Vodnikova ulica 2, 2250 Ptuj.
Postavljeni začasni zastopnik ima v predmetnem
postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice ima začasni zastopnik od dneva postavitve do tedaj, dokler nasprotna udeleženka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 22. 4. 2022

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 483/2020

Os-2148/22

Okrajno sodišče v Domžalah, v zapuščinski zadevi
po pokojni Mariji Bojnec, rojena 2. 12. 1936, državljanka
Republike Slovenije, vdova, umrla 4. 12. 2020, nazadnje
stanujoča Količevo 52, Domžale, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se znani dediči III. dednega reda po pokojni Mariji Bojanec, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču kot dediči, v roku enega leta od dneva objave
tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 7. 4. 2022
D 40/2022

Os-2195/22

Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290
Grosuplje v zapuščinski zadevi po pokojnem Alojziju
Godec, rojen 8. 11. 1937, umrl 17. 1. 2022, nazadnje
stanujoč Veliko Globoko 1, Zagradec, sodišče za potrebe izdaje sklepa o dedovanju izdaja oklic neznanim
dedičem.
Zapustnik je bil ob smrti razvezan. Dediči I. dednega reda so se dedovanju odpovedali.
S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče po
pokojnem, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
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podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega
leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani
sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 20. 4. 2022
D 47/1927

Os-2241/22

Zapuščinska zadeva: po pok. Josipu Oleniku, sinu
Jakoba, nazadnje stanujočem Loka 43, Črni Kal, ki je
umrl dne 21. 7. 1927.
V predmetni zapuščinski zadevi so do dedovanja
naknadno najdenega premoženja upravičeni dediči po
pok. zapustnikovih sinovih Josipu, Ivanu in Antonu Oleniku ter po pok. zapustnikovih hčerah Ani in Mariji Cergol. Sodišče razpolaga le s pravnimi nasledniki po pok.
Josipu in Karlu Oleniku.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28H, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 4. 2022
D 466/2019

Os-2321/22

Zapuščinska zadeva po pok. Venerandi Križman,
hčeri Ivana, neznanega datuma rojstva in neznanega
prebivališča, ki je bila razglašena za mrtvo s sklepom
naslovnega sodišča opr. št. N 9/2019 z dne 19. 6. 2019
in določenim datumom smrti 19. 3. 1987.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustničine dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 5. 2022
D 426/2020

Os-2198/22

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po dne 4. 8. 2020 umrli Šuligoj Stanislavi, pok.
Friderika, roj. 9. 5. 1937, Voglarji 56, Trnovo.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustničinih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
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. Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustničine dolgove.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 4. 2022

D 132/2020

Os-2196/22

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojnem Mirku Štimpfel, rojen 26. 6. 1972,
umrl 17. 2. 2020, Koglo 30, Šmarješke Toplice, objavlja
naslednji oklic (zapuščina brez dedičev):
Zapustnik: Mirko Štimfel, rojen 26. 6. 1972, umrl
17. 2. 2020, Koglo 30, Šmarješke Toplice, EMŠO
2606972500189.
Opozorilo: zapuščina brez dedičev bo prešla na
Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno
vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso
stečaja zapuščine, pri čemer Republika Slovenija ne
odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko podatke o premoženju, ki sestavlja
zapuščino in zapustnikovih obveznostih pridobijo pri
zapuščinskem sodišču.
Pozivajo se neznani upniki po pokojnem Mirku
Štimpflu, ki lahko v 6 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.
Po preteku šestmesečnega roka bo zapuščina brez
dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik
ne bo pravočasno vložil zahtevka za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenije ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 8. 4. 2022
D 307/2020

Os-2289/22

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojni Pepci Brulc, rojena 4. 3. 1950, umrla
23. 2. 2020, Jesenovec 22, Dolž, Novo mesto, objavlja
naslednji oklic (zapuščina brez dedičev).
Zapustnica: Pepca Brulc, rojena 4. 3. 1950, umrla
23. 2. 2020, Jesenovec 22, Dolž, Novo mesto, EMŠO
0403950505130.
Opozorilo: zapuščina brez dedičev bo prešla na
Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno
vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso
stečaja zapuščine, pri čemer Republika Slovenija ne
odgovarja za zapustničine dolgove.
Upniki lahko podatke o premoženju, ki sestavlja
zapuščino in zapustničinih obveznostih pridobijo pri zapuščinskem sodišču.
Pozivajo se neznani upniki po pokojni Pepci Brulc,
ki lahko v 6 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.
Po preteku šestmesečnega roka bo zapuščina brez
dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik
ne bo pravočasno vložil zahtevka za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenije ne odgovarja za zapustničine dolgove.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 6. 5. 2022
D 20/2022

Os-2218/22

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski
postopek po pokojnem Gutaju Ridvanu, rojenem dne
18. 1. 1957, nazadnje stanujočem na naslovu Ulica svobode 10, Izola in umrlem dne 8. 11. 2021.
Zapuščino sestavljajo denarna sredstva ter dolg iz
naslova neporavnanih davčnih obveznosti.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih
dedičih, zato pozivamo morebitne dediče, da se prigla-
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sijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo oziroma izdalo sklep na podlagi znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 20. 4. 2022
D 213/2019

Os-1847/22

Po pokojnem Janezu Sok, rojenem dne 27. 4. 1961,
umrlem dne 23. 2. 2019, z zadnjim stalnim prebivališčem Dornava 48, Dornava, 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.
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

Oklici pogrešanih
IV N 45/2021

Os-1337/22

Okrajno sodišče v Brežicah na predlog predlagateljice Pavle Pečnik, Križe 43, Koprivnica pri Brestanici,
vodi nepravdni postopek razglasitve pogrešane Jožefe
Penič, roj. 20. 2. 1897, z zadnjim znanim bivališčem
Križe 54, Koprivnica, za mrtvo.
Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, iz poročnega lista št. 563 Dežele Kranjske, Škofije Lavantirske,
Župnijski urad v Podsredi izhaja, da se je pogrešana
dne 24. 10. 1921 poročila z Jožefom Peničem. Pred poroko se je pogrešana pisala Bevc, po poroki pa Penič.
Iz poročnega lista izhaja, da je bil njen mož Jožef Penič
rojen 24. 2. 1898. Podatki o smrti Jožefe Penič sodišču
niso znani.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in
smrti pogrešane, da to sporočijo sodišču v treh mesecih
od objave tega oklica, sicer bo sodišče, po preteku tega
roka, pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 21. 1. 2022
N 7/2022

Os-2237/22

Pred Okrajnim sodiščem v Kamniku je v teku nepravdni postopek po predlogu predlagatelja Antona Vlainića, Zgornje Stranje 52, Stahovica, zaradi razglasitve
nasprotnega udeleženca Antona Kuharja, roj. 13. 7.
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1935 z zadnjim naslovom v Sloveniji Krivčevo 24, Stahovica, za mrtvega.
Pogrešani je bil po poklicu rudar in je migriral v Avstralijo v letu 1960. Iz tujine se je javljal preko pisem do
leta 1971, potem pa njegova pisma niso več prihajala v
Slovenijo. Njegov naslov v Avstraliji se je spreminjal, saj
se je stalno selil.
Pogrešanega bo v postopku kot skrbnica za poseben primer zastopala odvetnica Suzana Miklič Nikič iz
Domžal.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešanemu oziroma njegovi smrti naj to sporoči sodišču ali skrbnici za poseben
primer v 3 mesecih od objave oklica. Po poteku tega
roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 22. 4. 2022
N 20/2021

Os-2314/22

Pred Okrajnim sodiščem v Ormožu se vodi nepravdni postopek predlagajoče stranke Žiher d.o.o., Moškanjci 1/g, p. Gorišnica, predlagajočo stranko zastopa
Odvetniška pisarna Vindiš&Fingušt d.o.o. iz Maribora,
zoper nasprotno stranko Marijo Tkalčič (rojena Zidarič),
zadnje znano prebivališče nasprotne stranke je Kraljice
Marije Ulica št. 28, p. Čakovec, Hrvaška, rojstni kraj
Loperšice 9, p. Ormož, zaradi razglasitve nasprotne
stranke kot pogrešane osebe za mrtvo, in sicer se ta
postopek vodi pod opr. št.: N 20/2021.
Predlagajoča stranka navaja, da je takratno Sresko
sodišče v Ormožu po dne 12. 10. 1937, umrlem Jožefu
Zidariču dne 3. 6. 1938 izdalo Prisojilno listino opr. št.:
O 269/37, iz te listine pa je razvidno, da je zapustnik
Jožef Zidarič bil oče Marije Tkalčič, rojene Zidarič. Zapustnik Jožef Zidarič je dne 12. 10. 1937 umrl, zaradi
česar je v letu 1938 Marija Tkalčič, rojena Zidarič dedovala 1/10 zapustnikovega nepremičnega premoženja.
Predlagajoča stranka nadalje navaja, da je zapustnik
Jožef Zidarič imel deset otrok, pri čemer je (po neuradnih podatkih) bila nasprotna stranka Marija Tkalčič, rojena Zidarič, tretji otrok zapored, rojena v času med leti
1886–1892. Prav tako predlagajoča stranka navaja, da
je ne glede na pravkar navedeno, moč nedvoumno trditi, da je Marija Tkalčič, rojena Zidarič, bila leta 1938 že
zagotovo živa, pri čemer ne gre prezreti, da je v že navedeni Prisojilni listini bilo navedeno: »… Tkalčič Mariji,
ženi delavca v Čakovcu …«, kar pomeni, da nasprotna
stranka Marija Tkalčič, rojena Zidarič, ni bila šele rojena
v letu 1938, ampak vsaj 20 let prej. Prav tako predlagajoča stranka navaja, da je na domačiji nasprotne stranke
Marije Tkalčič, rojene Zidarič in bližnji okolici pri sosedih
opravila poizvedbe o nasprotni stranki; domačija na naslovu Loperšice 9, p. Ormož, je bila že pred leti prodana,
priseljenci in bližnji sosedje pa o nasprotni stranki Mariji
Tkalčič, rojeni Zidarič, ne vedo ničesar, niti se ni zadnjih
15 let o njej karkoli govorilo, za kakršne koli uradne poizvedbe pa predlagajoča stranka tako ne razpolaga z
zadostnimi podatki, sicer pa kakšne uradne poizvedbe
niso niti smotrne, saj o nasprotni stranki Mariji Tkalčič,
rojeni Zidarič, ni mogoče pridobiti nobenih podatkov ter
so tako izpolnjeni pogoji, da se razglasi za mrtvo.
V skladu s 126. členom Zakona o nepravdnem
postopku – ZNP-1 sodišče poziva nasprotno stranko
Marijo Tkalčič (rojeno Zidarič), zadnje znano prebivališče nasprotne stranke je Kraljice Marije Ulica št. 28,
p. Čakovec, Hrvaška, rojstni kraj Loperšice 9, p. Ormož,
naj se v roku treh mesecev po objavi tega oklica oglasi
Okrajnemu sodišču v Ormožu, prav tako pa sodišče
poziva vse, ki kaj vedo o nasprotni stranki in o življenju
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nasprotne stranke, da to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Ormožu v roku treh mesecev po objavi tega oklica,
sicer bo sodišče po poteku tega roka nasprotno stranko
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ormožu
dne 10. 5. 2022
N 28/2021

Os-2194/22

Okrajno sodišče v Trebnjem vodi postopek za
dokazovanje smrti za osebo Kužnik Jožef (v zemljiški
knjigi Jože), v Kanadi Joseph Joe, 122 Shristakos St.
P3B3A5, Subury Ontario, Kanada.
Sodišče poziva Kužnik Jožefa, da se oglasi, kakor
tudi vse, ki bi karkoli vedeli o njegovem življenju in smrti, da to sporočijo sodišču v roku 15 dni po objavi tega
oklica, sicer bo po poteku roka sodišče ugotovilo smrt
nasprotnega udeleženca.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 12. 4. 2022
N 14/2021

Os-2263/22

Pri Okrajnem sodišču v Velenju je v teku nepravdna
zadeva predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo RS,
ZO Celje, Prešernova 27, Celje, zoper nasprotnega udeleženca Kurando Dominika Feržana, rojen 2. 8. 1876,
nazadnje stanujoč Podgora 7, Šmartno ob Paki, zaradi
razglasitve osebe za mrtvo.
Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je na podlagi
izročilne pogodbe z dne 1. 5. 1905, vložene dne 21. 6.
1905, pod številko: Dn 399/1995 v korist nasprotnega
udeleženca Kurando Dominika Feržana, vknjižena osebna
služnost stanovanja pri nepremičnini z ID znakom: parcela
973 371/4. Nasprotni udeleženec se je rodil 2. 8. 1876, kasnejši podatki o pogrešanem pa ne obstajajo.
Sodišče glede na zakonska določila poziva pogrešanega Kurando Dominika Feržana, da se oglasi, in vse,
ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču
v treh mesecih po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po
preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 4. 5. 2022

Kolektivni delovni spori
X Pd 53/2022

Os-2436/22

Delovno sodišče v Mariboru na podlagi 51. člena
Zakona o delovnih in socialnih sodiščih – ZDSS-1 obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni
delovni spor med predlagateljem: SINDIKAT POŠTNIH
DELAVCEV, Glagoljaška ulica 8, Koper in nasprotni udeleženec: POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10,
Maribor, zaradi neskladnosti splošnega akta z zakonom
– plačilo za poslovno uspešnost.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem odloča, imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek
51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko
prijavijo ves čas postopka, na naroku ali s pisno vlogo
(drugi odstavek 51. člena ZDSS-1).
Pripravljalni narok in prvi narok za glavno obravnavo je razpisan za dne 13. 9. 2022, ob 9.30, soba št. 4/II
Delovnega sodišča v Mariboru, Glavni trg 17, Maribor.
Delovno sodišče v Mariboru
dne 16. 5. 2022
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Preklici
Spričevala preklicujejo
Antipatrov Edgar, Marsmanstraat 126, 3076 EE
Rotterdam, Netherlands, diplomo št. 4019--B, izdajatelj
Univerza v Ljubljani, leto izdaje 2020. gno‑344132
Kirn Tanja, Reiserjeva 24, Limbuš, diplomo št.
199/2002-03, izdajatelj Filozofska fakulteta Ljubljana,
leto izdaje 2003. gny‑344147
Ovčar Barbara, Landek 9, Nova Cerkev, diplomo
izdajatelj Fakulteta za management, Univerza na Primorskem, leto izdaje 2008. gnj‑344137

Drugo preklicujejo
AVTOPREVOZNIŠTVO ŠTEFAN DONŠA S.P.,
Gradišče 36A, Tišina, izvod licence št. 014673/001, za
tovorno vozilo, reg. št. MS KJ-700, veljavnost do 29. 6.
2022. gnp‑344131
Bačar Alojz, Davča 35, Železniki, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500062883000, izdajatelj Cetis
Celje, d.d. gni‑344138
EUROTEK Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber,
licenco št. GE008939/00549/154, veljavnost do 14. 9.
2022. gnn‑344158
Ipšek Tomaž, Ul. Milke Volk 23, Radizel, Orehova
vas, izkaznico vojnega veterana, št. 12164, izdajatelj UE
Maribor. gnl‑344160
IZTOK REMŠKAR S.P., Vrhovci, Cesta XXI 32,
Ljubljana, licenco za nepremičninskega posrednika,
št. 000322, izdano na ime Iztok Remškar, izdajatelj Ministrstvo za okolje in prostor, leto izdaje 2005. gnq‑344155
Lazanski Robert, Zaloška cesta 98, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500007636002, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnj‑344162
Ljubešek Anton, Zidani most 30, Zidani Most, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500014846002, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnu‑344151
Makič Igor, Stražišče 17, Prevalje, izkaznico vojnega veterana, št. 11170. gnk‑344161
Mihelič David, Slovenčeva ulica 119, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič, št. 2300300033059.
gnm‑344134
OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, Radovljica, potrdilo o vpisu v register št. 685, izdajatelj Javna
agencija za civilno letalstvo RS, reg. oznaka: S5 - DGO,
proizvajalec, tip in model zrakoplova: CESSNA Aircraft
Company C - 172N, serijska št. 172S9921. gnt‑344156
Ojsteršek Rok, Prožinska vas 60b, Štore, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500036194001, izdajatelj
Cetis Celje, d.d. gnl‑344135
PROTELUM d.o.o., Tomačevo 1, Ljubljana, dovolilnico št. 2222772, oznaka države 112/01, država BY - tretje
države. gnz‑344146
PROTELUM d.o.o., Tomačevo 1, Ljubljana, izvod licence št. GE011465/05846/008, za vozilo SCANIA, reg.
št. LJ 91-RCB, veljavnost do 26. 5. 2025. gni‑344163
REVO D.O.O., Kamniška ulica 52, Maribor, potrdilo
o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, št.
611133, izdano na ime Borut Vorše, izdajatelj Ministrstvo
za promet in zveze, leto izdaje 1998. gns‑344153

Rošić Emsad, Prečna pot 4, Portorož - Portorose,
certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, št. IZO08/2896, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2008.
gnw‑344149
SEŠLAR FRANCI, S.P., SEFRATRANS, Orehovica 2, Izlake, izvod licence št. 014792/002, za vozilo
MAN TGA 18.480, reg. št. LJ 97-3SZ. gnx‑344148
SIMCOM D.O.O., Slovenčeva ulica 24, Ljubljana, izvod licence št. GE008521/07620/007, za vozilo
IVECO, reg. št. LJ44IUK, veljavnost do 12. 1. 2027.
gnq‑344130
SIMIĆ TRANSPORT d.o.o., Rozmanova ulica 33,
Krško, dovolilnico št. 2664, oznaka države 070, država
BIH. gnh‑344139
SIMIĆ TRANSPORT d.o.o., Rozmanova ulica 33,
Krško, dovolilnico št. 4421, oznaka države 070, država
BIH. gng‑344140
SIMIĆ TRANSPORT d.o.o., Rozmanova ulica 33,
Krško, dovolilnico št. 4426, oznaka države 070, država
BIH. gnf‑344141
SIMIĆ TRANSPORT d.o.o., Rozmanova ulica 33,
Krško, dovolilnico št. 4427, oznaka države 070, država
BIH. gne‑344142
SIMIĆ TRANSPORT d.o.o., Rozmanova ulica 33,
Krško, dovolilnico št. 4428, oznaka države 070, država
BIH. gnd‑344143
SIMIĆ TRANSPORT d.o.o., Rozmanova ulica 33,
Krško, dovolilnico št. 4430, oznaka države 070, država
BIH. gnc‑344144
SIMIĆ TRANSPORT d.o.o., Rozmanova ulica 33,
Krško, dovolilnico št. 4431, oznaka države 070, država
BIH. gnb‑344145
SIRENA D.O.O., Paka 4, Vitanje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500024431002, izdano na ime
Silvester Jakob, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnh‑344164
STANKO KODRIN S.P., Dole pri Litiji 2A, Dole pri
Litiji, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem
prometu, št. 614329, izdajatelj Ministrstvo za promet in
zveze, leto izdaje 1999. gnr‑344129
Stupar Peter, Hrenova ulica 13, Ljubljana, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500046003001, izdajatelj
Cetis Celje, d.d. gnm‑344159
SUVI TRANSPORT D.O.O., Rozmanova ulica 33,
Krško, dovolilnico št. 4546, oznaka države 070, država
BIH. gnk‑344136
TAXI PREVOZI, KEMAL MUJAGIĆ s.p., POLJANSKA CESTA 66A, Ljubljana, izvod licence
št. G012513/09036/002, za vozilo BMW 520 D, reg.
št. LJ-20PBJ, veljavnost do 15. 9. 2026. gnv‑344150
Vahtar Boštjan, Wolfova ulica 19, Leskovec pri Krškem, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500009608002, izdajatelj Cetis Celje, d.d.
gnr‑344154
Vojkovič Borut, Mlajtinci 11, Moravske Toplice, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500033091002, izdajatelj Cetis Celje d.d. gnn‑344133
XL COMPANY D.O.O., Kogejeva pot 5, Ptuj, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, št. IZO07/206, izdano na ime Biba Gazmend, izdajatelj Šolski
center Celje, leto izdaje 2007. gnt‑344152
Žilić Elvir, Frankolovska ulica 21, Maribor, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500014854004, izdajatelj
Cetis Celje, d.d. gno‑344157
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