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Javni razpisi
Št. 303-41/2021

Ob-2747/22
Sprememba

javnega razpisa »Projektno delo za pridobitev
praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem
okolju 2022/2023«,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 89/22 z dne
1. 7. 2022.
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
spremembo javnega razpisa »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem
okolju 2022/2023«, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 89/22 z dne 1. 7. 2022.
Sprememba rokov za oddajo vloge za dodelitev
sredstev
V točki 26. Način in rok za predložitev vloge za dodelitev sredstev se v drugem odstavku: »Rok za oddajo
vlog za dodelitev sredstev je 18. 8. 2022 do 12. ure.«,
spremeni datum oddaje vloge za dodelitev sredstev.
Datum »18. 8. 2022« se nadomesti z datumom »26. 9.
2022«. Drugi odstavek 26. točke javnega razpisa se
tako glasi:
»Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 26. 9.
2022 do 12. ure.«.
V sled temu se v javnem razpisu spremeni tudi
drugi odstavek točke 27. Datum odpiranja vloge za
dodelitev sredstev ter postopek in način izbora, ki se
sedaj glasi:
»Odpiranje prispelih vlog bo dne 27. 9. 2022 ob
10. uri, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport, Kotnikova 38, Ljubljana (sejna soba 614) in
zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno«.
V javnem razpisu se spremeni tudi drugi odstavek
29. točke Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo, ki se
sedaj glasi:
»Ministrstvo bo odgovorilo na pogosta vprašanja,
ki bodo prispela oziroma bodo zastavljena telefonsko
do 12. 9. 2022 do 10.30, na vprašanja, ki bodo prispela kasneje, ministrstvo ne bo odgovarjalo. Odgovore
na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na svojih
spletnih straneh«.
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Št. 604-55/2022

Ob-2700/22

Ministrstvo za pravosodje na podlagi 63. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno

prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13
– popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve
in 36/19 – ZDT-1C) in 59. člena Zakona o državnem
tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F,
47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1g, 48/13 –
ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20 in
54/21) v skladu s Pravilnikom o štipendiranju sodnikov,
državnih tožilcev in državnih pravobranilcev (Uradni list
RS, št. 74/04, 58/11 – ZDT-1, 47/12 in 60/12) in Pravilnikom o štipendiranju državnih tožilcev (Uradni list RS,
št. 60/12) objavlja
razpis
za podelitev štipendij za sodnike in državne tožilce
za podiplomski študij prava ter specialistični študij
prava v državi ali v tujini oziroma za strokovno
usposabljanje na kakšnem drugem strokovnem
področju, ki je povezano s sodniškim oziroma
tožilskim delom
Predmet razpisa
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju besedila: ministrstvo) razpisuje
štipendije za sodnike in državne tožilce za podiplomski
študij prava ter specialistični študij prava v državi ali v
tujini oziroma za strokovno usposabljanje na kakšnem
drugem strokovnem področju, ki je povezano s sodniškim oziroma tožilskim delom. Štipendija predstavlja
povračilo stroškov izobraževanja, vključno z nabavo
potrebne strokovne literature, če mora sodnik oziroma
državni tožilec v času izobraževanja bivati zunaj svojega
stalnega prebivališča, pa tudi povračilo stroškov bivanja.
V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični
obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Višina sredstev
V letu 2022 bo okvirno podeljenih 5 štipendij v skupnem znesku 30.000 EUR, najvišja vrednost posamezne
štipendije je določena v višini 6.000 EUR bruto.
V letu 2023 bo okvirno podeljenih 5 štipendij v skupnem znesku 30.000 EUR, najvišja vrednost posamezne
štipendije je določena v višini 6.000 EUR bruto.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki
529510.
Obvezna vsebina prijave
Prijava na razpis mora vsebovati:
– osebne podatke kandidata (osebno ime, datum
in kraj rojstva, naslov stalnega ali začasnega bivališča)
z življenjepisom, naziv funkcije, ki jo opravlja, in naziv
organa, pri katerem to funkcijo opravlja;
– podatek o času opravljanja funkcije kandidata pri
pravosodnem organu, kjer kandidat trenutno opravlja
funkcijo;
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– progam študija, iz katerega je razvidna vsebina,
izvajalec, študijski načrt in stroški študija;
– specifikacijo vseh stroškov študija glede na program študija ter predlog za višino štipendije;
– dokazilo o vpisu na študij;
– dokazilo o izpolnjenih dosedanjih obveznostih
oziroma učnem uspehu na študiju.
Rok za oddajo vloge
Prijave na razpis se oddajo po pošti na naslov:
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za štipendije«, v
naslednjih rokih:
– za štipendije v letu 2022 najkasneje do 5. 8.
2022 in
– za štipendije v letu 2023 najkasneje do 5. 12.
2022.
Prijava šteje za pravočasno, če najkasneje na zadnji dan prijavnega roka prispe v vložišče ministrstva
oziroma je oddana priporočeno po pošti najkasneje zadnji dan roka za prijave.
Prepozno prejete prijave in nepopolne oziroma prepozno dopolnjene prijave ne bodo obravnavane.
Izbirni postopek za podelitev štipendij
Po prejemu popolnih prijav bo ministrstvo k vsaki
prijavi na podlagi podatkov, ki jih bo predložil kandidat,
oblikovalo svoje mnenje in določilo obseg sredstev za
štipendije za posamezen pravosodni organ (sodišče in
državno tožilstvo). Pri določanju obsega sredstev bo
ministrstvo upoštevalo še število vseh funkcionarjev v
posameznem pravosodnem organu in število popolnih
prijav iz posameznega pravosodnega organa. Podatek
o obsegu sredstev za posamezni pravosodni organ in
popolne prijave skupaj z mnenjem bo ministrstvo posredovalo pristojnemu organu, in sicer Sodnemu svetu za
sodnike oziroma Državnotožilskemu svetu za državne
tožilce.
O podelitvi štipendije za sodnike odloča Sodni svet,
za državne tožilce pa Državnotožilski svet. Pred odločitvijo o tem, katerim kandidatom se podeli štipendija, pristojni organ pridobi mnenje predstojnika posameznega
organa in upošteva naslednja merila:
– potrebe posameznega organa za izobraževanje
na določenem področju;
– število do sedaj podeljenih štipendij kandidatu;
– povezanost študija s pravnim področjem, na katerem kandidat dela;
– število že opravljenih izpitov in drugih študijskih
obveznosti;
– čas opravljanja funkcije pri pravosodnem organu,
kjer kandidat trenutno opravlja funkcijo;
– dosedanje kandidatovo publicistično delo in strokovno dejavnost;
– izpolnjevanje kriterijev za oceno oziroma napredovanje;
– oceno kandidatove službe oziroma dela.
Odločitev pristojnega organa o dodelitvi štipendije
obsega tudi predlog o določitvi višine štipendije.
Višino štipendije določi ministrstvo v okviru sredstev, določenih za posamezni pravosodni organ ob upoštevanju predloga štipendista in pristojnega organa, ki je
odločil o podelitvi štipendije.
Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu
razpisa: kandidati bodo o izidu razpisa za štipendije za
leto 2022 obveščeni najkasneje do 31. 10. 2022, za štipendije za leto 2023 pa do 15. 3. 2023.
Obveznosti štipendista
Štipendist mora po končanem študiju opravljati
funkcijo v pravosodnem organu najmanj toliko časa,
kolikor je trajalo štipendijsko razmerje. Štipendist je dol-
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žan redno opravljati izpite in druge študijske obveznosti
ter ob koncu vsakega semestra oziroma najmanj enkrat
letno posredovati ministrstvu podatke oziroma dokazila
o opravljenih izpitih in drugih študijskih obveznostih.
Štipendist mora študij zaključiti v roku, ki je določen s
pogodbo.
Rok za izpolnitev študijskih obveznosti oziroma
študija lahko ministrstvo na prošnjo štipendista podaljša, če nastopijo izjemne in nepričakovane okoliščine,
zaradi katerih štipendist ni mogel izpolniti svojih študijskih obveznosti oziroma zaključiti študija v roku,
določenem v pogodbi. Za izjemne okoliščine štejejo
zlasti nepričakovana, dalj časa trajajoča bolezen, odsotnost zaradi starševskega dopusta in nepredvidene
delovne naloge.
Štipendijsko razmerje preneha, če štipendist preneha s študijem ali ga ne zaključi v roku, ki je določen
v pogodbi.
V primeru prenehanja štipendijskega razmerja mora
štipendist vrniti vse prejete zneske štipendije oziroma
njenih delov, revalorizirane z indeksom cen življenjskih
potrebščin v Republiki Sloveniji za obravnavano obdobje.
Štipendijsko razmerje preneha tudi, če štipendistu
med študijem ali po končanem študiju in pred potekom
časa, v katerem je bil zaradi štipendijskega razmerja
dolžan opravljati funkcijo v pravosodnem organu, po
lastni volji ali krivdi preneha funkcija v pravosodnem organu. Štipendijsko razmerje v tem primeru ne preneha,
če štipendist prične opravljati funkcijo v drugem pravosodnem organu, če je opravljanje nove funkcije v skladu
s kadrovskimi potrebami pravosodja. Kadrovske potrebe
pravosodja ocenjuje ministrstvo.
Sklenitev pogodb: na podlagi odločitve ministrstvo
izbrane kandidate povabi k sklenitvi štipendijske pogodbe, v kateri se določijo pravice in obveznosti štipendista
in ministrstva ter višina štipendije in pogoji ter roki za
izplačilo.
Izplačilo štipendije
Štipendija je štipendistu izplačana na podlagi sklenjene štipendijske pogodbe in predloženih dokazil o
upravičenosti do plačila v rokih, ki veljajo za izplačila
sredstev iz državnega proračuna.
Predvidena proračunska sredstva za dodeljene štipendije morajo biti porabljena v proračunskem letu, za
katero so razpisana.
Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Zainteresirane osebe lahko vpogledajo v razpisno
dokumentacijo v času uradnih ur na Ministrstvu za pravosodje, Centru za izobraževanje v pravosodju, Glinška
ulica 12, Ljubljana.
Za dodatne informacije in pojasnila glede razpisa je odgovorna Simona Kumar, ki je dosegljiva na
elektronskem naslovu: simona.kumar@gov.si ali tel.
01/369-57-72 vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do
11. ure.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 4102-6/2021/8

Ob-2729/22

Na podlagi 2. člena Zakona o subvencioniranju
študentske prehrane (Uradni list RS, št. 86/14 – uradno
prečiščeno besedilo, 61/17 – ZUPŠ in 54/22 – ZUPŠ-1),
2. člena Pravilnika o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 72/14) in 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) objavlja Ministrstvo
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
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javni razpis
za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske
prehrane za leti 2023 in 2024
1. Neposredni uporabnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem
besedilu: Ministrstvo), Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
2. Pravne podlage javnega razpisa:
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 in 195/20
– odl. US);
– Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21
in 206/21 – ZDUPŠOP; v nadaljnjem besedilu:
ZIPRS2223);
– Pravilnik 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);
– Zakon o subvencioniranju študentske prehrane
(Uradni list RS, št. 86/14 – uradno prečiščeno besedilo,
61/17 – ZUPŠ in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljnjem besedilu: ZSŠP);
– Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane
(Uradni list RS, št. 72/14; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane).
3. Predmet javnega razpisa: dejavnost prehrambnih
gostinskih obratov – izbira ponudnikov subvencionirane
študentske prehrane za leti 2023 in 2024.
4. Ponudniki, ki se lahko prijavijo na javni razpis, so
pravne in fizične osebe, ki:
– imajo registrirano gostinsko dejavnost;
– imajo poravnane vse zapadle davke in druge
obvezne dajatve;
– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti (velja za fizične osebe);
– izpolnjujejo kadrovske, prostorske, tehnične in
ostale pogoje, navedene v javnem razpisu in razpisni
dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev tega javnega razpisa
je, skladno z drugim odstavkom 30. člena ZIPRS2223,
8.800.000,00 EUR v letu 2023 in 6.600.000,00 EUR v
letu 2024.
6. Kraji izvedbe: kraji v Republiki Sloveniji kjer so
višje strokovne šole in visokošolski zavodi, ki izvajajo
javnoveljavne višješolske in visokošolske izobraževalne programe, in sicer: Ajdovščina, Bled, Brezovica pri
Ljubljani, Brežice, Celje, Črnomelj, Domžale, Dutovlje,
Godovič, Hoče, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kočevje,
Koper, Kranj, Krško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer,
Logatec, Maribor, Murska Sobota, Naklo, Nova Gorica,
Novo mesto, Piran, Portorož, Postojna, Ptuj, Radenci,
Radovljica, Rakičan, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur, Škofja Loka, Trbovlje, Trebnje,
Trzin, Tržič, Velenje, Vipava, Zagorje ob Savi ter Žalec.
7. Vstopni in posebni pogoji, ki jih mora ponudnik
študentske prehrane izpolnjevati z dnem začetka nudenja subvencionirane študentske prehrane in celotno
razpisno obdobje:
7.1. Vstopni pogoji:
a) na javni razpis se prijavi z gostinskim obratom,
ki je opredeljen v tretjem odstavku 4. člena Zakona o
gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno
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besedilo in 26/14 – ZKme-1B in 52/16). Ponudnik v vlogi
izpolni izjavo, s katero izjavlja, da izpolnjuje ta pogoj;
b) za lokal šteje gostinski obrat, razen obrata za
pripravo in dostavo jedi;
c) gostinski obrat mora obratovati. Z nudenjem subvencionirane študentske prehrane mora začeti 1. januarja oziroma prvi delovni dan v koledarskem letu, ki
sledi koledarskemu letu, v katerem je odpiranje vlog.
Ponudniku, ki z nudenjem študentske prehrane začne
kasneje, se pogodba odpove. Izjemi sta višja sila (npr.
izliv vode, požar) in renovacija lokala, če je ponudnik
postal najemnik/upravljalec lokala 1. januarja. V primeru
izjeme iz prejšnjega stavka mora z nudenjem subvencionirane študentske prehrane začeti najkasneje 1. marca
oziroma prvi delovni dan v marcu v koledarskem letu, ki
sledi koledarskemu letu, v katerem je odpiranje vlog; v
nasprotnem primeru se pogodba odpove;
d) lokal mora imeti jedilnico z najmanj 3 mizami in
12 sedišči, pri čemer se pogodba oziroma dogovor s
sosednjim oziroma drugim lokalom ne upošteva. Jedilnica mora biti v izbranem lokalu, razen v primerih prireditvenih centrov, nakupovalnih centrov, javnih tržnic
in podobno1;
e) lokal, s katerim se prijavlja, mora imeti stranišče
za goste, v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih
pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske
dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/17);
f) gostinski obrat, s katerim se prijavlja, mora biti
v njegovi lasti ali v najemu (velja tudi podnajem). Če
je najemnik ali podnajemnik gostinskega obrata, mora
izpolniti izjavo, da bo imel gostinski obrat v najemu
oziroma podnajemu celotno razpisno obdobje. K izjavi
mora priložiti kopijo najemne pogodbe ali pogodbe o
podnajemu, veljavne najmanj na dan 1. januarja leta,
ki sledi koledarskemu letu, v katerem je odpiranje vlog.
Če je lastnik gostinskega obrata, mora izpolniti izjavo o
lastništvu, v kateri izpolni tudi identifikacijski znak nepremičnine, ime katastrske občine in številko parcele;
g) zagotavljati mora študentska kosila vsaj pet dni
v tednu, vsaj štiri ure dnevno;
h) zagotavljati mora vsaj 10 različnih študentskih
kosil v tednu in vsaj dve različni študentski kosili na dan;
i) najvišja vrednost subvencioniranega študentskega kosila je 9,00 EUR;
j) zagotavljati mora obroke v vrednosti, določeni v
Pogodbi o zagotavljanju subvencionirane študentske
prehrane.
Vloge, ki ne izpolnjujejo vstopnih pogojev, bodo
zavrnjene.
7.2. Posebni pogoji:
a) študentsko kosilo je sestavljeno najmanj iz glavne jedi in dveh dodatnih hodov, od katerih je eden solata, drugi pa sadje;
b) solata, kot dodatni hod, se ponudi kot samostojni
hod v za to namenjeni posodici in mora brez posodice
tehtati najmanj 200g (izjema je listnata solata, ki mora
tehtati najmanj 100g).
V primeru, ko je glavna jed »obogatena solata« ali
enolončnica, se drugi in tretji hod ustrezno prilagodita
(sveže sadje, solata iz svežega sadja, dušeno sadje –
čežana, nesladkan kompot, juha). Sveže sadje, sadna
solata, dušeno sadje ali nesladkan kompot, se ponudi
1
Študent inšpektorji bodo izpolnjevanje osnovnega
pogoja iz točke d (število sedišč in miz) preverili v mesecu
januarju oziroma v prvem mesecu nudenja subvencionirane študentske prehrane in v kolikor bodo ugotovili, da ga
ponudnik ne izpolnjuje, se pogodba odpove, unovčenih
subvencij pa se ne izplača.
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kot samostojni hod in mora tehtati najmanj 150g. Sadne
kupe in podobne sladke izpeljanke se ne štejejo kot hod;
c) solata kot glavna jed mora poleg zelenjave vsebovati tudi beljakovinsko živilo v zadostni količini (od
100 do 120 gramov), kot so solata s piščancem, tunina
solata, solata s sirom, jajci, stročnicami. Sestavljena
mora biti iz najmanj treh različnih vrst zelenjave, lahko pa se ji doda tudi sadje, semena, oreške. Najmanj
ena vrsta zelenjave v solati mora biti sveža, ostale
so lahko kuhane, fermentirane (npr. kislo zelje/repa)
ali konzervirane (npr. vložena paprika, kisle kumare).
Krompirjeva, francoska, testeninska in druge podobne
solate z industrijsko pripravljenimi prelivi ne štejejo za
solato. Solate kot glavna jed lahko predstavljajo manj
kot polovico vseh kosil;
d) jajca, jajca s šunko/slanino, shake, smoothie,
kosmiči/muesliji, rogljički, jogurti, sladice, palačinke s
sladkimi nadevi, carski praženec, cmoki z marmelado,
sadne kupe in ostale sladke jedi ne štejejo kot glavna
jed ali kot hod;
e) različno kosilo pomeni, da se pri različnih kosilih
razlikuje glavna jed. Kosili nista različni v primerih, če
je med njima razlika samo v prilogi, količini ali če je eno
od kosil sestavljeno po načelu pol-pol. Različna mora
biti glavna jed, ne le priloga (primera: dunajski zrezek
s pečenim krompirjem in dunajski zrezek z rižem nista
dve različni kosili; pica margerita in pica margerita z
jajcem, tatarsko omako ali drugim dodatkom tudi ne).
Za različno kosilo ne šteje, če gre le za drugačno obliko
jedi (primera: špageti ali svedri, navadna ali prepognjena
pica (Calzone) ali pica žepek ali drugačno poimenovanje (primeri: peresniki s tuno, tuna s peresniki; rižota s
piščancem, piščanec z rižoto);
f) pri glavni jedi in prilogi je lahko le ena sestavina
ocvrta (npr. kombinacija dunajski zrezek in pomfrit ni
dovoljena);
g) zagotavljati mora postrežbo oziroma dostavo tudi
v primeru naročila samo enega obroka;
h) če nudi dostavo, jo mora zagotavljati najmanj
na območju kraja, kjer je izbran. Študentsko prehrano
mora dostavljati do vrat, če je to fizično mogoče. Če nudi
študentska kosila brez glutena, navedena v točki 7.2.p.,
mora tudi pri dostavi upoštevati nujni higienski režim in
preprečiti možnost navzkrižne kontaminacije;
i) celotno razpisno obdobje mora imeti zaposleno
vsaj eno osebo za polni delovni čas, kar ne velja za ponudnika, ki je vključen v obvezna socialna zavarovanja
s polnim delovnim časom na podlagi registrirane dejavnosti samostojnega podjetnika posameznika. Ministrstvo lahko kadarkoli tekom razpisnega obdobja zahteva
predložitev dokazila za ta pogoj.
j) imeti mora izpolnjeno tabelo »Ponudba glavnih
jedi«, ki jo mora predložiti vlogi in se je mora glede tipa ponudbe in obsega pestrosti držati celotno razpisno obdobje.
Celotno razpisno obdobje mora imeti v lokalu na voljo
in na spletni strani www.studentska-prehrana.si objavljen
tedenski jedilnik subvencionirane študentske prehrane;
k) študentu mora ponuditi dodatna hoda, za katera
se je v sklopu ponudbe zavezal;
l) če nudi pice, mora imeti posamezna pica premer
vsaj 27 cm oziroma površino 572 cm2;
m) ob vsakem študentskem kosilu mora (izjema je
dostava) zagotoviti najmanj dva dcl brezplačne pitne
vode, mineralne vode ali nesladkanega čaja;
n) če nudi samopostrežni solatni bar, mora ta vsebovati najmanj šest različnih vrst zelenjave, s katerimi si
lahko uporabnik študentske prehrane sam pripravi solato (krompirjeva, francoska, testeninska in druge podobne solate z industrijsko pripravljenimi prelivi ne štejejo
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za zelenjavo). Najmanj tri različne vrste zelenjave v solatnem baru morajo biti sveže, ostale so lahko kuhane,
fermentirane (npr. kislo zelje/repa) ali konzervirane (npr.
vložena paprika, kisle kumare);
o) če nudi dietna kosila brez glutena mora v solatnem baru preprečiti kontaminacijo z glutenskimi sestavinami ali dietno solato postreči neposredno iz kuhinje;
p) če nudi dietna kosila brez glutena in na podlagi
tega merila prejme točke, mora njihovo ustreznost ves
čas razpisnega obdobja izkazovati z negativnim izvidom
akreditirane preiskave na gluten, ki ni starejši od šestih
mesecev. Ministrstvo lahko v času razpisnega obdobja
kadarkoli preveri veljavnost certifikata;
r) če nudi vsaj 15 % živil pridelanih na ekološki način
ali če ima kosilo/obrok podeljen simbol »Prava izbira«
ali če ima lokal blagovno znamko »Gostilna Slovenija«, mora to izkazovati z ustreznim potrdilom oziroma
certifikatom. Takšna živila oziroma obroke mora nuditi
celotno razpisno obdobje in imeti ves ta čas tudi veljavno potrdilo oziroma certifikat. Ministrstvo lahko v času
razpisnega obdobja kadarkoli preveri veljavnost potrdila
oziroma certifikata;
s) če za isti lokal vlogo vložita lastnik in najemnik
lokala, ima ob veljavni najemni pogodbi prednost najemnik, vloga lastnika se zavrne.
8. Merila in ocenjevanje vlog oziroma ponudb:
1. Število različnih študentskih kosil v tednu (do
5 točk).
2. Pestrost ponudbe glavnih jedi (do 28 točk); Komisija bo ocenila pestrost ponudbe na podlagi priložene
tabele »Ponudba glavnih jedi«. Tabela ponudbe glavnih
jedi mora biti v celoti izpolnjena.
– Ponudnik dobi točke le v primeru, ko nudi vsaj
dve različni študentski kosili v enem tednu za posamezno kategorijo pestrosti.
– Mesne jedi: ponudnik dobi točke le v primeru,
da nudi najmanj polovico mesnih jedi z vidno strukturo
mesa.
– Pice: ponudnik dobi točke le v primeru, da nudi
najmanj polovico pic pripravljenih na osnovi polnozrnatega testa.2 Če v tabeli ni izrecno napisano »polnozrnato
testo«, bo komisija smatrala, da gre za navadno (ne
polnovredno) različico testa oziroma moke.
– V kolikor posamezne glavne jedi in relevantne
sestavine teh jedi v tabeli ne bodo opredeljene v skladu
z navodili za izpolnjevanje ponudbe v točki 3.2. (merilo
št. 2) razpisne dokumentacije, komisija teh jedi ne bo
upoštevala.
– Hitra hrana se šteje samo med skupno število
kosil, v pestrost se ne šteje oziroma se je pri merilu pestrosti ponudbe ne upošteva.
– Eno jed je mogoče uvrstiti le v eno kategorijo
pestrosti (torej npr. solata se šteje samo med solate,
ne pa tudi med vegetarijanske jedi, testenine se štejejo
samo med testenine, ne pa tudi med vegetarijanske ali
mesne jedi).
3. Nudenje samopostrežnega solatnega bara v
skladu s 7.2.n. točko (5 točk).
4. Nudenje tretjega dodatnega hoda (2 točki).
5. Dodatni dnevi nudenja študentskih kosil (do
4 točke).
6. Možnost prehranjevanja brez arhitekturnih ovir
(dostop v lokal in v toaleto prilagojeno za invalide) (5 točk).
2
Za polnovredno pico se šteje, če je na embalaži
(ovoju) že pripravljenega testa ali mešanice za pripravo
testa označeno, da je »polnozrnata«, ne glede na odstotek
vsebovanih polnozrnatih sestavin. Če ponudnik sam pripravlja mešanico za testo, naj ta vsebuje približno tretjino
polnozrnate moke.
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7. Nudenje dietnih kosil brez glutena. Ponudnik
priloži ustrezen analizni izvid v skladu s 7.2.p. točko
(5 točk).
8. Vrednost študentskega kosila, pomnožena s
količnikom (do 20 točk).
9. Ekološka živila – ponudnik nudi vsaj 15 % živil
pridelanih na ekološki način – ponudnik priloži potrdilo,
da ima blago znak za okolje tipa I oziroma certifikat za
živila, pridelana na ekološki način. V kolikor ponudnik ni
proizvajalec ekoloških živil, mora priložiti dva certifikata.
Enega od proizvajalca ekoloških živil in drugega, ki se
glasi nanj kot ponudnika teh živil. V kolikor pa je ponudnik tudi proizvajalec ekoloških živil, priloži le en certifikat,
saj le-ta dokazuje oboje (5 točk).
10. Lokal se nahaja v zgradbi, kjer se izvaja študijski proces oziroma kjer je študentski ali dijaški dom
(7 točk).
11. Dokazilo o blagovni znamki »Gostilna Slovenija« (na podlagi Pravilnika o pogojih podeljevanja
pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke »Gostilna Slovenija«, št. 165/2011-UO GZS z dne 10. 6.
2011) (7 točk).
12. Dokazilo o simbolu Prava izbira, ki ga na podlagi meril podeljuje Nacionalni inštitut za javno zdravje
(7 točk).
13. Vozila, ki jih ponudnik uporablja pri dostavi
hrane na dom, izpolnjujejo zahteve glede emisij izpušnih
plinov EURO 6 (5 točk).
Maksimalno število točk je 100 za lokal oziroma 88
za dostavo. Izbrani bodo ponudniki, ki bodo dosegli vsaj
35 točk za lokal oziroma 30 točk za dostavo.
Pri ponudnikih, ki prijavljajo lokal, se ne bo upoštevalo naslednje merilo:
– merilo št. 13 (Vozila, ki jih ponudnik uporablja pri
dostavi na dom, izpolnjujejo zahteve glede emisij izpušnih plinov EURO 6).
Pri ponudnikih, ki nudijo dostavo, se pri dostavi ne
bo upoštevalo naslednjih meril:
– merilo št. 3 (nudenje samopostrežnega solatnega
bara);
– merilo št. 6 (možnost prehranjevanja brez arhitekturnih ovir);
– merilo št. 10 (lokal se nahaja v zgradbi, kjer se
izvaja študijski proces oziroma kjer je študentski ali
dijaški dom).
9. Popolna vloga mora vsebovati:
– Dva izvoda ožigosanega in podpisanega prijavnega obrazca (točka 4.1. in 4.2. razpisne dokumentacije) in
dva izvoda obrazca ponudbe (točka 4.3.1. (lokal), 4.3.2.
(dostava) razpisne dokumentacije); kopijo prejme izvajalec – ponudnik mora izpolniti za vsak prijavljen lokal
oziroma dostavo svoj obrazec ponudbe (ovoj št. 1).
– Izpolnjene, podpisane in ožigosane izjave in dokazila iz razpisne dokumentacije (ovoj št. 2).
– Če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen povsod, kjer je to predvideno. Če z njim ne posluje, na mesta,
določena za žig, navede: »Ne poslujemo z žigom«.
– Ponudnik, ki se prijavi na drugo odpiranje z istim
lokalom, ki je bil izbran že na prvem odpiranju, mora v
svoji vlogi predložiti odpoved pogodbe ponudnika, ki je
bil za ta lokal izbran na prvem odpiranju. Odpoved pogodbe se mora glasiti najkasneje na dan 31. 12. 2023.
– Predložena vloga mora biti v zapečateni ovojnici, na zunanji strani ovojnice pa mora biti nalepljen
izpolnjen »Obrazec za oddajo vloge«, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije, točka 3.1.
– Vloge, ki ne bodo poslane priporočeno ali vložene
na vložišču ter vloge, ki ne bodo prispele pravočasno,
bo komisija zavrgla.
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– Vlog, katerih ovojnice ne bodo opremljene z izpolnjenim »Obrazcem za oddajo vloge« (razpisna dokumentacija, točka 3.1.) komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene ponudniku.
Prijavni obrazec je treba izpolniti natančno, v slovenskem jeziku ter ga natisniti. Vrednosti tega predmeta javnega razpisa v ponudbi morajo biti navedene
v evrih.
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog pisno pozvala na dopolnitev tiste ponudnike,
katerih vloge niso bile popolne. Če ponudnik vloge ne bo
dopolnil v zahtevanem roku, bo komisija vlogo zavrgla.
10. Rok za oddajo vloge:
– Prvo odpiranje vlog bo dne 6. 9. 2022. Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo do vključno ponedeljka,
dne 5. 9. 2022. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva ali priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
– Drugo odpiranje vlog bo dne 5. 9. 2023. Vloge
morajo biti oddane na Ministrstvo do vključno ponedeljka, dne 4. 9. 2023. Oddajo se lahko v glavni pisarni
Ministrstva ali priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
Odpiranji vlog nista javni.
11. Ponudnikom bodo izdani sklepi o izidu javnega
razpisa najkasneje v roku 80 dni od dneva, ki je določen
za odpiranje vlog.
12. Vsebinska vprašanja ponudniki podajajo na
elektronski naslov gp.mddsz@gov.si s pripisom »Javni
razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2023 in 2024«, najkasneje šest dni
pred koncem roka za oddajo vlog. Odgovori na pisna
vprašanja bodo tedensko objavljeni na spletni strani
ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-
enake-moznosti/javne-objave/.
Vprašanja in odgovori, objavljeni na navedeni spletni strani, štejejo kot del razpisne dokumentacije.
13. Informacije o javnem razpisu posreduje:
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, tel.
01/369-77-14 ali tel. 01/369-77-34, vsak delovni dan od
9. do 11. ure;
– Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana, pisarna študentska prehrana, tel. 01/438-02-29 ali tel. 01/438-02-11, vsak delovni dan od 11. do 12. ure;
– Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor, tel. 02/228-56-00,
vsak delovni dan od 9. do 11. ure;
– Študentska organizacija Univerze na Primorskem,
Čevljarska ulica 27, 6000 Koper, tel. 05/662-62-20, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
14. Prijavni obrazec in zahtevane listine
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na
osrednjem spletnem mestu
– Ministrstva na naslovu: http://www.mddsz.gov.si/.
– Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, na
naslovu: http://www.sou-lj.si;
– Študentske organizacije Univerze v Mariboru, na
naslovu: http://www.soum.si;
– Študentske organizacije Univerze na Primorskem,
na naslovu: http://www.soup.si.
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
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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 razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost
iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2022
(v nadaljevanju: JR10–ŠTIPENDIJE–2022).
Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani in v spletni aplikaciji za pripravo vlog na
www.jakrs.si.
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 15. 7. 2022 in se izteče
dne 17. 8. 2022.
Javna agencija za knjigo RS
Št. 410-0006/2022-4

Ob-2702/22

Občina Komen objavlja na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 7. člena Pravilnika o subvencijah mladim in mladim družinam za prvo reševanje
stanovanjskega vprašanja v Občini Komen (Uradni list
RS, št. 82/19, 72/21) in Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21)
javni razpis
za subvencioniranje stanovanjskega problema
mladim in mladim družinam v Občini Komen
v letu 2022
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
2. Pravna podlaga: Pravilnik o subvencijah mladim
in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega
vprašanja v Občini Komen (Uradni list RS, št. 82/19,
72/21; v nadaljevanju pravilnik), Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21),
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).
3. Predmet razpisa: predmet razpisa je dodelitev
subvencije mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Občini Komen. Po tem
razpisu subvencija pripada mladim in mladim družinam
kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z gradnjo ali nakupom enostanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi
ali pridobitvijo lastninske pravice na posameznem delu
stavbe (etažna lastnina) na območju Občine Komen.
Subvencija pripada mladim in mladim družinam tudi kot
spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja
z nakupom zemljišča namenjenega stanovanjski gradnji,
ki je v lasti Občine Komen.
4. Upravičenci
Do subvencije so upravičeni:
– mladi, ki na dan vložitve popolne vloge še niso
dopolnili 34 let in so samski oziroma so pari brez otrok;
– mlada družina, to je življenjska skupnost staršev z
enim ali več otroki, v kateri nobeden od staršev na dan
vložitve popolne vloge še ni dopolnil 34 let. Kot mlada
družina se šteje ne samo življenjska skupnost obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike, kot

so opredeljene v predpisih, ki urejajo zakonsko zvezo in
družinska razmerja.
5. Razpisni pogoji
Do dodelitve subvencije je upravičen upravičenec,
ki na območju Občine Komen prvič rešuje stanovanjsko
vprašanje z gradnjo ali nakupom enostanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja v večstanovanjski
stavbi ali pridobitvijo lastninske pravice na posameznem
delu stavbe (etažna lastnina) in nima v lasti druge stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi
ter upravičenec, ki prvič rešuje stanovanjsko vprašanje
z nakupom zemljišča namenjenega stanovanjski gradnji,
ki je v lasti Občine Komen.
V kolikor upravičenec uveljavlja subvencijo za:
– gradnjo enostanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi je pogoj za
dodelitev subvencije, da ima vlagatelj ali vsaj eden izmed vlagateljev, na zemljišču, na katerem je predvidena
gradnja, pravico graditi ter pridobljeno pravnomočno
gradbeno dovoljenje v letu 2021;
– nakup enostanovanjske stavbe ali posameznega
stanovanja v večstanovanjski stavbi je pogoj za dodelitev subvencije, da je vlagatelj ali vsaj eden izmed
vlagateljev zemljiškoknjižni lastnik ali solastnik stavbe
ali stanovanja za katerega se uveljavlja subvencija, ter
da je v letu 2021 vpisal lastništvo stavbe ali stanovanja
v zemljiško knjigo;
– pridobitev lastninske pravice na posameznem
delu stavbe je pogoj za dodelitev subvencije, da je vlagatelj ali vsaj eden izmed vlagateljev zemljiškoknjižni
lastnik ali solastnik posameznega dela stavbe za katerega se uveljavlja subvencija, ter da je v letu 2021
vpisal lastništvo posameznega dela stavbe v zemljiško
knjigo;
– nakup zemljišča, namenjenega stanovanjski
gradnji, ki je v lasti Občine Komen je pogoj za dodelitev subvencije, da ima vlagatelj ali vsaj eden izmed
vlagateljev za zemljišče, ki je predmet subvencioniranja sklenjeno prodajna pogodba z Občino Komen
v letu 2022.
Do subvencije bodo upravičeni tisti vlagatelji, ki
bodo imeli na dan oddaje vloge poravnane vse obveznosti do Občine Komen, Osnovne šole Antona
Šibelja-Stjenka Komen in Vrtca Sežana ter bodo izpolnjevali še vse ostale pogoje, določene v pravilniku
ter v tem razpisu.
6. Zahteve po pridobitvi subvencije
Upravičenci ne bodo smeli nepremičnine, ki bo bila
predmet subvencioniranja, odtujiti najmanj 5 let po prejemu subvencije.
Upravičenci, ki jim bo dodeljena subvencija za nakup enostanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi ali za pridobitev lastninske pravice na
posameznem delu stavbe, bodo morali v roku treh mesecev od prejema subvencije prijaviti stalno prebivališče
na naslovu, kjer nepremičnina leži.
Upravičenci, ki jim bo dodeljena subvencija za gradnjo enostanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi, bodo morali v roku petih
let od prejema subvencije prijaviti stalno prebivališče na
naslovu, kjer nepremičnina leži.
Upravičenci, ki jim bo dodeljena subvencija za nakup zemljišča v lasti Občine Komen ne bodo smeli
zemljišča odtujiti najmanj 7 let po prejemu subvencije
ter bodo morali v 7 letih po prejemu subvencije prijaviti
stalno prebivališče na naslovu, kjer zemljišče leži.
V kolikor bo upravičenec mlada družina, bodo morali vsi člani družine prijaviti stalno prebivališče na naslovu, kjer nepremičnina leži.
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7. Višina subvencije
Višina subvencije za posameznega upravičenca
v primeru gradnje ali nakupa enostanovanjske stavbe
oziroma posameznega stanovanja v večstanovanjski
stavbi znaša do največ 5.500,00 EUR.
Poleg subvencije iz prvega odstavka tega člena se
upravičencu dodeli še:
– do največ 1.000,00 EUR, v kolikor gre za gradnjo
enostanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja
v večstanovanjski stavbi na kulturno varstvenem območju;
– glede na število otrok v mladi družini, in sicer:
– en otrok do največ 500,00 EUR,
– dva otroka do največ 700,00 EUR,
– trije otroci ali več do največ 1.000,00 EUR.
Višina subvencije za posameznega upravičenca v
primeru pridobitve lastninske pravice na posameznem
delu stavbe znaša do največ 500,00 EUR.
Višina subvencije za posameznega upravičenca v
primeru nakupa zemljišča v lasti Občine Komen znaša
do največ 1/3 kupnine za m2 zemljišča.
Subvencija se deli med upravičence do višine zagotovljenih sredstev v proračunu. V kolikor strokovna
komisija ugotovi, da sredstva ne zadoščajo za dodelitev
vsem upravičencem, se sredstva proporcionalno razdelijo med vse upravičence.
8. Okvirna vrednost sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Komen za leto 2022 na proračunski postavki 160530 'Subvencije za prvo reševanje stanovanjskega problema' v
višini 55.000 EUR.
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Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2022.
9. Razpisni rok: rok za prijavo na javni razpis je
30. 9. 2022.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazce za prijavo na javni razpis,
– navodila za prijavo na javni razpis,
– vzorec pogodbe.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti
v celoti izpolnjene in podpisane predpisane obrazce z
vsemi obveznimi prilogami.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva:
– na spletni strani Občine Komen: www.komen.
si/objave/razpisi
– v sprejemni pisarni Občine Komen v poslovnem
času občinske uprave.
11. Oddaja in dostava vlog
Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena
na predpisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi
prilogami in mora biti na ustreznih mestih podpisana.
Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni
Občine Komen ali pa poslana po pošti na naslov: Občina
Komen, Komen 86, 6223 Komen v razpisanem roku, v
zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:
– v spodnjem desnem kotu naslov Občine,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Ne odpiraj –
vloga za subvencioniranje stanovanjskega problema«.
Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

Vloga je pravočasna, če je bila (najkasneje) zadnji
dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine
Komen.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisna dokumentacija.
V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J,
32/16 in 30/18 – ZKZaš) je pri oddaji vloge potrebno
plačati upravno takso v višini 22,60 EUR. Upravna taksa se plača na podračun Občine Komen,
št. SI56 0124 9449 0309 166, koda namena OTHR,
sklic/referenca: SI11 75485-7111002. Morebitne taksne oprostitve so navedene v določbah 21.–28.a člena Zakona o upravnih taksah.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi
pogoji razpisa.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija
odprle vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka.
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Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo v roku
dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki
vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so
bile predložene.
Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se v roku
osmih dni od odpiranja vlog pozove, naj vloge dopolnijo
v roku osmih dni od prejema poziva k dopolnitvi vloge.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Prav tako se s
sklepom zavržejo prepozne vloge in vloge, ki jih ni vložil
upravičen vlagatelj.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.
13. Način sofinanciranja: na podlagi odločbe bo
občina sklenila z upravičencem pogodbo, s katero se
uredijo medsebojne pravice in obveznosti.
14. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 05/731-04-61 pri Soraji Balantič oziroma
po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si v času
uradnih ur.
Občina Komen
Št. 622-0003/2022-4

Ob-2703/22

Občina Komen na podlagi določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011,
3/13 in 81/16), Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju Občine Sežana (Uradne objave, št. 13/92) in Odloka o proračunu
Občine Komen za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21)
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje obnove objektov ter investicij
v opremo v objektih nepremične sakralne kulturne
dediščine v Občini Komen v letu 2022
1. Naročnik: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove
in vzdrževanja sakralnih objektov ter njegove okolice
ter za sofinanciranje investicij v opremo v sakralnih
objektih v Občini Komen v letu 2022, ki so v skladu z
Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju Občine Sežana razglašeni kot umetnostni ali arhitekturni spomeniki lokalnega
pomena.
3. Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo lastniki
sakralnih objektov na območju Občine Komen.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– objekt je razglašen kot umetnostni ali arhitekturni
spomenik lokalnega pomena in se nahaja na območju
Občine Komen,
– predlagatelj mora imeti zagotovljena sredstva v
višini najmanj 50 % vrednosti investicije,
– priloženo mora biti kulturnovarstveno soglasje
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
5. Merila za sofinanciranje: Občina Komen bo sofinancirala obnovo in vzdrževanje objektov in njegove
okolice ter investicijo v opremo tistih prijaviteljev, ki
bodo izpolnjevali vse, v tem razpisu, določene pogoje.
Delež sofinanciranja Občine Komen posamezne investicije znaša največ 50 % vrednosti investicije, in sicer
sorazmerno s številom prijav ter višino zagotovljenih

sredstev v proračunu Občine Komen. Prijavitelji so
dolžni ob prijavi priložiti tri ponudbe za investicijo v
objekt ali opremo. Občina Komen bo pri določitvi višine sofinanciranja investicije upoštevala najugodnejšo
ponudbo.
6. Okvirna višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev, namenjenih sofinanciranju obnove in vzdrževanja objektov ter njegove
okolice v letu 2022 je 7.700,00 EUR.
Višina razpisanih sredstev, namenjenih sofinanciranju investicij v opremo v letu 2022 je 2.300,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki
180201 'Sofinanciranje obnove premične in nepremične sakralne kulturne dediščine po razpisu'.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v
proračunskem letu 2022.
8. Objava javnega razpisa
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS.
Besedilo razpisa in razpisno dokumentacijo lahko
prijavitelji dobijo na spletni strani občine www.komen.
si/objave/razpisi ali v sprejemni pisarni Občine Komen
v poslovnem času občinske uprave.
9. Rok za oddajo vlog: rok za predložitev prijav je
30 dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, v zapečatenem ovitku z
izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni
razpis – Obnova sakralnih objektov in opreme 2022«.
Na hrbtni strani mora biti naziv in naslov predlagatelja.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena
v sprejemni pisarni Občine Komen.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisna dokumentacija. V tem primeru bodo predlagatelji pozvani, da vlogo dopolnijo v roku 8 dni od prejema
poziva k dopolnitvi vloge.
Obrazce za prijavo na razpis lahko dvignete v
sprejemni pisarni Občine Komen. Razpis in obrazci
so dosegljivi tudi preko spletne strani Občine Komen:
www.komen.si/objave/razpisi.
11. Postopek dodelitve sredstev, rok, v katerem
bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa ter način
sofinanciranja
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija
za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje
obnove objektov ter investicij v opremo v objektih nepremične sakralne kulturne dediščine v Občini Komen
v letu 2022 (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje
župan Občine Komen.
Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba ali
nepopolne vloge, ki kljub pozivu ne bodo pravočasno
dopolnjene, bodo zavržene. Prepozne vloge bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.
Na podlagi predloga komisije, bo občinska uprava
izdala posamično odločbo, s katero bo odločila o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali zavrnitvi sofinanciranja posamezne investicije.
Z izbranimi predlagatelji bo sklenjena pogodba o
sofinanciranju obnove objektov ter investicij v opremo
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v objektih nepremične sakralne kulturne dediščine v
Občini Komen v letu 2022.
12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse
dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 05/731-04-61 pri Soraji Balantič oziroma
po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si v času
uradnih ur.
Občina Komen
Št. 410-0005/2022-3

Ob-2704/22

Občina Komen objavlja na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu
Občine Komen za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21)
javni razpis
za sofinanciranje otroških in mladinskih
programov v Občini Komen v letu 2022
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
2. Pravna podlaga: Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2022 (Uradni
list RS, št. 207/21).
3. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje otroških in mladinskih programov v Občini Komen v letu 2022, in
sicer:
– otroških dejavnosti, ki vključujejo programe izvajalcev, namenjenih otrokom do vključno 14 leta starosti,
– mladinskih dejavnosti, ki vključujejo programe izvajalcev, namenjenih mladim v starosti od 15 do 29 let.
4. Upravičenci do sofinanciranja:
– društva ter zveze društev s sedežem v Občini
Komen, če izvajajo prijavljeno dejavnost na območju
Občine Komen.
Do sofinanciranja niso upravičena društva ter zveze društev, ki so že prejela sredstva za isti program iz
proračuna Občine Komen.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo društva ter zveze društev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so po veljavni zakonodaji registrirana najmanj
leto dni pred objavo javnega razpisa,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– imajo zagotovljene osnovne materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih
aktivnosti,
– programi, ki so predmet sofinanciranja, morajo
imeti jasno finančno konstrukcijo in vire financiranja,
– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugi financerjev najmanj v višini 30 % vrednosti
prijavljenega programa,
– imajo do občine poravnane vse obveznosti, v kolikor so bila sofinancirana iz proračuna v preteklih letih,
– izpolnjujejo druge pogoje določene z razpisom.
6. Okvirna vrednost sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Komen za leto 2022 na proračunski postavki 180532 'Sofinanciranje otroških in mladinskih programov' v višini
3.850 EUR.
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2022.
7. Dokazila o namenski porabi sredstev: sofinanciranje programa se bo izvedlo po njegovem zaključku.
Predlagatelji bodo morali po zaključku programa ob-
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činski upravi posredovati končno vsebinsko in finančno
poročilo, kateremu bodo priložena dokazila o porabi
sredstev. Vsa dokazila se morajo vsebinsko in terminsko skladati z vsebino sofinanciranja. Na računih mora
biti izpisana davčna številka predlagatelja.
8. Razpisni kriteriji
Upravičenost, izbor in višino sofinanciranja otroških
in mladinskih programov bo ugotavljala in predlagala
strokovna komisija na podlagi naslednjih kriterijev in
meril:
opis kriterija

št. točk

Kakovost programa

do 30

Program pripomore k večji raznovrstnosti
in prepoznavnosti otroške in mladinske
ponudbe v občini

do 20

Inovativnost programa

do 20

Dostopnost programa prebivalcem
in obiskovalcem (dostopnost informacij
in obveščanja javnosti, fizična
dostopnost, cenovna dostopnost)

do 20

Trajanje programa
– en dan

15

– dva dneva

25

– do pet dni

35

– več kot pet dni

50

Vrednost točke se določi glede na skupno število
zbranih točk in višino proračunskih sredstev v te namene, vendar pa prijavitelj za posamezen program ne
more prejeti več kot 70 % sredstev vrednosti programa
kot izhaja iz priložene finančne konstrukcije.
9. Razpisni rok: rok za prijavo na javni razpis je
30 dni od njegove objave v Uradnem listu RS.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazce za prijavo na javni razpis,
– navodila za pripravo predlogov,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju,
– merila in kriteriji za vrednotenje in ocenjevanje
prijav,
– končno poročilo.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti
v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec z vsemi
obveznimi prilogami.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva:
– na spletni strani Občine Komen: www.komen.
si/objave/razpisi
– v sprejemni pisarni Občine Komen v poslovnem
času občinske uprave.
11. Oddaja in dostava vlog
Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena
na predpisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi
prilogami in mora biti na ustreznih mestih podpisana in
ožigosana.
Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni
Občine Komen ali pa poslana po pošti na naslov: Občina
Komen, Komen 86, 6223 Komen v razpisanem roku, v
zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:
– v spodnjem desnem kotu naslov Občine,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Ne odpiraj –
vloga za sofinanciranje otroških in mladinskih programov«.
Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
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Vloga je pravočasna, če je bila (najkasneje) zadnji
dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine
Komen.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisna dokumentacija.
V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah
(Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 –
ZKZaš) je pri oddaji vloge potrebno plačati upravno takso
v višini 22,60 EUR. Upravna taksa se plača na podračun
Občine Komen, št. SI56 01249-4490309166, koda namena OTHR, sklic/referenca: SI11 75485-7111002-2019.
Morebitne taksne oprostitve so navedene v določbah
21.–28.a člena Zakona o upravnih taksah.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi
pogoji ter merili razpisa.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Po poteku razpisnega roka bo komisija za odpiranje
vlog odprle vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega
roka. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo v
roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem
so bile predložene.
Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se v roku
osmih dni od odpiranja vlog pozove, naj vloge dopolnijo
v roku osmih dni od prejema poziva k dopolnitvi vloge.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Prav tako se s
sklepom zavržejo prepozne vloge in vloge, ki jih ni vložil
upravičen izvajalec.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.
13. Način sofinanciranja: na podlagi sklepa o izbiri
bo občina sklenila z izvajalcem, ki bo izbran za sofinanciranje, pogodbo, s katero se uredijo medsebojne
pravice in obveznosti.
14. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 05/73-10-461 pri Soraji Balantič oziroma
po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si v času
uradnih ur.
Občina Komen
Št. 039-7/2022-O305

Ob-2705/22

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba
US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in
35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16
– uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) župan

Mestne občine Krško, dne 6. 7. 2022, posreduje v objavo najavo javnega razpisa in sporoča, da Mestna občina
Krško 15. 7. 2022 objavlja Javni razpis za sofinanciranje obnove športne infrastrukture v lasti Mestne
občine Krško za leto 2022. Vse podrobnosti o razpisu,
skupaj z razpisno dokumentacijo, so dostopne na spletni
strani Mestne občine Krško www.krsko.si. Rok za vložitev vlog: 29. 7. 2022.
Mestna občina Krško
Št. 371-8/2022-5

Ob-2706/22

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja
Loka, na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 9. člena Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Škofja Loka
(Uradni list RS, št. 64/95, 31/97, 68/97 in 31/06) in
48. člena Odloka o načinu opravljanja gospodarske
javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 99/13),
objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske
javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest
na območju Občine Škofja Loka
1. Koncedent: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15,
4220 Škofja Loka.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: koncesija
se podeljuje skladno z Odlokom o načinu opravljanja
gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih
cest na območju Občine Škofja Loka (Uradni list RS,
št. 99/13).
3. Predmet koncesije
Koncesija se podeljuje za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih
cest na območju Občine Škofja Loka, in sicer ločeno za
naslednja koncesijska območja/sklope:
1. sklop: Redno vzdrževanje javnih cest in cestnih objektov ter obnavljanje javnih cest in cestnih
objektov na območju KS Škofja Loka Mesto, KS Zminec,
KS Log, KS Sv. Lenart – Luša in KS Bukovica – Bukov
ščica;
2. sklop: Redno vzdrževanje javnih cest in cestnih objektov ter obnavljanje javnih cest in cestnih
objektov na območju KS Stara Loka – Podlubnik, KS
Sv. Duh, KS Kamnitnik, KS Trata, KS Godešič in KS
Reteče – Gorenja vas;
3. sklop: Redno vzdrževanje pomembnejših lokalnih cest na območju občine;
4. sklop: Zimska služba na javnih cestah in cestnih objektih na območju KS Škofja Loka Mesto, KS
Zminec, KS Log, KS Sv. Lenart – Luša in KS Bukovica
– Bukovščica;
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5. sklop: Zimska služba na javnih cesta in cestnih objektih na območju KS Stara loka – Podlubnik,
KS Sv. Duh, KS Kamnitnik, KS Trata, KS Godešič in KS
Reteče – Gorenja vas;
6. sklop: Vzdrževanje talnih označb na javnih
cestah in cestnih objektih na celotnem območju občine;
7. sklop: Vzdrževanje varnostnih ograj ob javnih
cestah na celotnem območju občine.
4. Obseg koncesije
Javna služba obsega izvajanje obvezne lokalne
gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih
cest in izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cestnih objektov, ki so na območju Občine Škofja Loka v funkciji javnih površin naselja, in sicer:
1. vzdrževanje javnih cest in cestnih objektov:
– redno vzdrževanje javnih cest in cestnih objektov,
– obnavljanje javnih cest in cestnih objektov,
2. zimsko službo in
3. odvoz in hrambo zapuščenih vozil.
Iz koncesije je izvzeto izvajanje:
– vodenje katastra prometne infrastrukture in banke
cestnih podatkov,
– vzdrževanje in obnavljanje svetlobnih signalnih
naprav,
– nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil ter
– odločanje in izdajanje dokumentov v upravnih
postopkih.
Redno vzdrževanje javnih cest, cestnih objektov in
drugih prometnih površin (1. sklop, 2. sklop in 3. sklop)
obsega:
– pregledniško službo,
– redno vzdrževanje prometnih površin,
– redno vzdrževanje bankin,
– redno vzdrževanje odvodnjavanja,
– redno vzdrževanje brežin,
– redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
– redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,
– redno vzdrževanje vegetacije,
– zagotavljanje preglednosti,
– čiščenje cest in drugih prometnih površin,
– redno vzdrževanje cestnih objektov ter objektov
in naprav na drugih prometnih površinah,
– intervencijske ukrepe,
– odvoz in hrambo zapuščenih vozil in
– izvajanje storitev, ki skladno z zakoni, odlokom, ki
ureja izvajanje navedene javne službe in drugimi predpisi sodijo v okvir javne službe.
Redno izvajanje zimske službe na javnih cestah,
cestnih objektih in drugih prometnih površinah (4. sklop
in 5. sklop) obsega:
– zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov, obvestil in snežnih kolov,
– pluženje in posipavanje,
– čiščenje mrež in odtočnih uličnih (cestnih) požiralnikov v času odjuge,
– čiščenje zasneženih prometnih znakov,
– obveščanje javnosti,
– intervencijske ukrepe,
– ostale naloge in aktivnosti opredeljene z izvedbenim programom zimske službe in
– izvajanje storitev, ki skladno z zakoni, odlokom, ki
ureja izvajanje navedene javne službe in drugimi predpisi sodijo v okvir javne službe.
Vzdrževanje talnih označb na javnih cestah in cestnih objektih (6. sklop) in Vzdrževanje varnostnih ograj
ob javnih cestah (7. sklop) se izvaja skladno s progra-
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mom, oziroma glede na potrebe dogovorjene s koncedentom na celotnem območju občine.
5. Območje izvajanja koncesije
Koncesija se podeljuje za opravljanje gospodarske
javne službe na območju Občine Škofja Loka oziroma na manjših zaključenih koncesijskih območjih, ki so
opredeljeni v sklopih navedenih v 3. točki tega razpisa.
Javna služba se izvaja zgolj na javnih cestah in
cestnih objektih, ki so v upravljanju Občine Škofja Loka.
Pregled koncesijskih območij, javnih cest in cestnih objektov ter ostalih prometnih površin na katerih
se izvaja javna služba, je natančneje določen v razpisni
dokumentaciji.
6. Dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, se s koncesijo podelijo le enemu koncesionarju na posameznem
koncesijskem območju. En koncesionar lahko pridobi
koncesijo tudi na več koncesijskih območjih.
Koncesionar lahko v času trajanja koncesije opravlja dejavnost rednega vzdrževanja javnih cest tudi
izven obsega koncesije, oziroma lahko izvaja tudi druge
dejavnosti, pri čemer mora zagotoviti ločeno evidentiranje različnih dejavnosti, tako da za opravljanje koncesije,
ki je predmet tega razpisa omogoča revizijsko sled.
Koncesionar ima na podlagi podeljene koncesije in
sklenjene koncesijske pogodbe:
– izključno pravico opravljati koncesionirano javno
službo na celotnem koncesijskem območju,
– pravico tekočega vzdrževanja objektov in opreme, ki služijo izvajanju koncesionirane javne službe.
7. Začetek in predviden čas trajanja koncesije:
koncesija se podeli za šest let (rok koncesije). Rok
koncesije začne teči z dnem, določenim v koncesijski
pogodbi, oziroma naslednji dan po sklenitvi koncesijske
pogodbe. Rok koncesije poteče s potekom istega dne v
istem mesecu v šestem letu od dneva začetka teka roka
koncesije. Predviden rok začetka izvajanja koncesije je
1. 10. 2022.
8. Postopek izbire koncesionarja: koncesionar bo
izbran po postopku in na način, ki ga določa Odlok o
načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Škofja
Loka (Uradni list RS, št. 99/13) in skladno s predpisi, ki
urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne
službe, ki je predmet razpisa.
9. Merila za izbor koncesionarja:
– ponujena cena (utež 80 %) in
– fiksnost cene (utež 20 %).
Opis meril in način uporabe meril je določen v razpisni dokumentaciji.
10. Minimalni kadrovski, tehnični in drugi pogoji, ki
jih mora izpolnjevati prijavitelj za koncesionarja za podelitev koncesije:
1. prijavitelj mora izpolnjevati pogoje, določene
z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih
naročil, in sicer:
– prijavitelju kot pravni osebi in osebi, ki je članica upravnega vodstvenega ali nadzornega organa
prijavitelja ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje
ali odločanje ali nadzor ni bila izrečena pravnomočna
sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12
– uradno prečiščeno besedilo, z vsemi spremembami in
dopolnitvami); kazniva dejanja so opredeljena v razpisni
dokumentaciji,
– prijavitelj na dan, ko oddaja prijavo, v skladu
s predpisi Republike Slovenije oziroma države v kateri
ima sedež, nima neplačanih zapadlih obveznih dajatev
in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z
zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni
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organ v skladu s predpisi, v kateri ima sedež, v vrednosti
50 € ali več, in mora imeti na dan oddaje prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz
delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let od dne
oddaje prijave,
– na dan, ko se izteče rok za oddajo prijav, prijavitelj ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov
z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov
javnega naročanja,
– pri prijavitelju v zadnjih treh letih pred potekom
roka za oddajo prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil
najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim
časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb
civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi
mu bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,
– nad prijaviteljem ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja
postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja,
ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja
upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso
začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države
nad njim ni začet postopek ali pa je nastal položaj z
enakimi pravnimi posledicami,
– prijavitelj ni zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta, če bo to
koncedent lahko z ustreznimi sredstvi izkazal,
– prijavitelj v prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni s koncedentom ni kršil ključnih obveznosti, zaradi
česar je koncedent predčasno odstopil od koncesijske
pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene
druge primerljive sankcije;
– ostale pogoje določene v razpisni dokumentaciji;
2. prijavitelj mora dokazati, oziroma predložiti
listine s katerimi dokaže, da izpolnjuje finančne pogoje,
in sicer:
– da razpolaga z najmanj 50.000,00 € osnovnega kapitala (1.–5. sklop) oziroma 15.000,00 EUR
(6. in 7. sklop),
– da v zadnjem poslovnem letu pred oddajo prijave ni imel hkrati čiste izgube iz poslovanja in bilančne
izgube,
– da je imel v zadnjem zaključenem poslovnem
letu pred oddajo prijave najmanj 80.000,00 € prihodkov iz dejavnosti (1.–5. sklop) oziroma 20.000,00 EUR
(6. in 7. sklop),
– da njegov povprečni delež kratkoročnih dolgov
v financiranju v zadnjem zaključenem poslovnem letu
pred oddajo prijave ni znašal več kot 60 %;
3. prijavitelj mora biti registriran, oziroma mora
izpolnjevati pogoje za izvajanje javne službe, ki je predmet razpisa;
4. prijavitelj mora biti sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet koncesije, ter
kvalitetno in kontinuirano izvajati javno službo v skladu
s predpisi, z normativi in s standardi,
5. prijavitelj mora zadovoljevati minimalne zahtevane tehnične in kadrovske zahteve, ki so natančneje
opredeljene v razpisni dokumentaciji;
6. prijavitelj se mora obvezati zavarovati proti
odgovornosti za škodo, ki bi jo z izvajanjem koncesije
lahko povzročil koncedentu ali tretji osebi;
7. prijavitelj mora izkazovati reference na področju vzdrževanja cest ali primerljivih storitev, ki so pred-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
met koncesije, skladno z zahtevami, določenimi v razpisni dokumentaciji;
8. prijavitelj mora za udeležbo na javnem razpisu izpolnjevati tudi druge pogoje, določene v razpisni
dokumentaciji.
11. Prijava mora biti napisana v slovenskem jeziku,
pripravljena v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju,
– ESPD obrazec,
– dokazila o referencah,
– izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije,
– zavarovanje za resnost prijave,
– vsa druge obrazce, izjave in dokazila, ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji.
12. Zavarovanje za resnost prijave: bianco podpisana in žigosana menica, z menično izjavo s pooblastilom
za izpolnitev in unovčenje, v višini 10.000,00 €, z oznako
»Brez protesta« in z veljavnostjo do vključno štiri mesece od datuma za prejem prijav.
13. Prijaviteljem je omogočen neomejen, popoln,
neposreden in brezplačen dostop do razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil pri predmetnem javnem
razpisu.
14. Rok za predložitev prijav
Prijavitelji morajo svojo prijavo oddati preko informacijskega sistema e-JN, na spletnem naslovu, ki je
objavljen v Obvestilu o naročilu objavljenem na Portalu
javnih naroči, najpozneje do 19. 8. 2022, do 12. ure.
Zahtevano zavarovanje za resnost prijave navedeno v 12. točki te objave mora prijavitelj poslati koncedentu v originalu (v papirni obliki) po pošti (priporočeno) ali
oddati osebno na naslovu koncedenta, v zaprti ovojnici,
in jo mora koncedent prejeti do poteka roka za prejem
prijav, ob čemer velja prejemna teorija, to je 19. 8. 2022,
do 12. ure, na naslov: Občina Škofja Loka (Vložišče),
Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka.
Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno »Ne
odpiraj – Prijava – koncesija ceste«. Na zadnji strani
ovojnice mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
15. Javno odpiranje prijav bo potekalo avtomatično
v informacijskem sistemu e-JN, dne 19. 8. 2022 in se
bo začelo ob 13.30.
16. Dopolnjevanje in pojasnjevanje prijave bo mogoče samo na način, kot je to določeno v razpisni dokumentaciji. Če prijavitelj v roku, ki bo določen v pozivu za
dopolnitev ali pojasnilo, prijave ne bo dopolnil ali pojasnil
ali ustrezno dopolnil ali pojasnil, se bo prijava izključila
iz postopka.
Javni razpis je v celoti uspešen, če nanj prispe vsaj
ena pravočasna in popolna prijava, ki pokriva vsa razpisana koncesijska območja oziroma sklope. Javni razpis
je delno uspešen, če nanj prispe vsaj ena pravočasna
in popolna prijava, ki pokriva posamezno koncesijsko
območje oziroma sklop. Prijava je dopustna, če vsebuje
vse zahtevane obrazce, izjave in dokumente in je finančno sprejemljiva.
17. Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni
skladno z določbami zakona, ki ureja področje koncesij, ki je predmet javnega razpisa in področje javnega
naročanja, predvidoma v 30 dneh od poteka roka za
prejem prijav.
Z izbranim koncesionarjem/koncesionarji se sklene
koncesijska pogodba, ki jo v imenu koncedenta podpiše
župan Občine Škofja Loka.
18. Potencialni prijavitelji lahko vprašanja naslovijo
v pisni obliki izključno preko Portala javnih naročil.
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19. Koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega razpisa, in v tem primeru ni
odškodninsko odgovoren.
20. Javni razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, na Portalu javnih naročil, Uradnem listu
Evropske unije in na spletni strani Občine Škofja Loka.
Občina Škofja Loka
Št. 603-2/2022-2

Ob-2722/22

Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 8. člena Odloka o
sofinanciranju programov in razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova
Gorica (Uradni list RS, št. 74/21), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje razvojnih projektov na področju
terciarnega izobraževanja v Mestni občini
Nova Gorica za leto 2022
I. V letu 2022 se bodo v skladu z Letnim programom sofinanciranja programov in razvojnih projektov
na področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini
Nova Gorica za leto 2022 št. 603-28/2021-1 z dne
2. 11. 2021 iz proračunskih sredstev Mestne občine
Nova Gorica sofinancirali razvojni projekti, k izkazujejo
delovanje na področju tehnike in naravoslovja, zdravstva in oskrbe starejših ter turizma, kulturne dediščine
in narave.
Razvojni projekt predstavlja nabor aktivnosti izvajalca, ki predstavlja vsebinsko zaključeno celoto, z opredeljeno vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem
izvedbe. Za namen tega odloka se pod pojmom razvojni
projekt štejejo aktivnosti na področju aplikativnih raziskav, inovacij, naprednih tehnologij s področja digitalizacije, informacijsko komunikacijske tehnologije in drugih
sodobnih tehnologij in z njimi povezanih izobraževalnih
dejavnosti, skupnih projektov med izobraževalnimi ustanovami in podjetji ter drugimi ustanovami, ki povezujejo
terciarno izobraževanje z inovacijami, raziskovanjem z
lokalnimi gospodarskimi in drugimi organizacijami s ciljem spodbujanja napredka obstoječih in novih podjetij
na osnovi znanja in novih tehnologij. Razvojni projekti
morajo izkazovati razvoj dodiplomskega in podiplomskega študija.
Predmet tega javnega razpisa niso vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme.
II. Višina razpisanih proračunskih sredstev znaša
20.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2022, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Mestna občina Nova Gorica si pridržuje pravico
do spremembe višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja
rebalansa proračuna Mestne občine Nova Gorica za
leto 2022.
III. Za upravičence po tem javnem razpisu se štejejo
prijavitelji, ki so pravne osebe, in ki izpolnjujejo naslednje pogoje (v nadaljnjem besedilu prijavitelji):
– za sofinanciranje razvojnih projektov: prijavitelji
so pravne osebe, ki imajo sedež ali enoto na območju
mestne občine, so vpisani v razvid visokošolskih ali
višješolskih zavodov pri Ministrstvu za izobraževanje,
znanost in šport ter izvajajo razvojni projekt na območju
mestne občine,
– so registrirani za izvajanje programov na področju
terciarnega izobraževanja oziroma jih imajo opredeljene
v ustanovitvenem aktu oziroma statutu,
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– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo
najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pogoje za izvajanje razvojnih
projektov,
– imajo za izvajanje razvojnih projektov zagotovljena lastna sredstva,
– zaprošena sredstva ne presegajo razpisanih
sredstev,
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa
dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred
dnevom odpiranja prijav,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov iz
preteklih let, če so na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z
dogovorom tudi redno vračajo. Če prijavitelj obveznosti
iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne
izpolnjuje pogoja za prijavo,
– prijavitelji dovoljujejo objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu in/ali razvojnem projektu
z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani
mestne občine, skladno s predpisi o dostopu do informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.
Za prijavitelje se ne štejejo subjekti po Zakonu o
gospodarskih družbah.
IV. Mestna občina bo sofinancirala samo upravičene stroške razvojnega projekta. Neupravičeni stroški razvojnega projekta vedno predstavljajo breme, ki ga nosi
upravičenec. Upravičeni stroški razvojnega projekta so
materialni stroški (brez vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme), stroški dela, najemnine,
ostali stroški vezani na izvajanje prijavljenega razvojnega projekta. Vsi upravičeni stroški se morajo nanašati na
prijavljeni razvojni projekt.
Upravičeni stroški po tem odloku so stroški, ki izpolnjujejo vse spodaj navedene pogoje:
– stroški, ki jih prijavitelj navede v prijavi na javni
razpis in so vezani izključno na izvedbo prijavljenega
razvojnega projekta,
– so dejansko nastali, so prepoznavni in preverljivi
ter podprti z dokazili,
– niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev.
Višina zaprošenih sredstev za sofinanciranje razvojnega projekta je omejena. Prijavitelj lahko iz javnega
razpisa zaprosi za sofinanciranje do največ 60 % vrednosti razvojnega projekta, hkrati pa višina zaprošenega
zneska ne sme presegati maksimalnega zneska, ki se
glede na višino razpisanih sredstev določi z Letnim programom sofinanciranja programov in razvojnih projektov
na področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini
Nova Gorica, ki je del razpisne dokumentacije.
V. Na javni razpis lahko prijavi prijavitelj največ en
razvojni projekt.
Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena izključno
na obrazcih iz razpisne dokumentacije in mora vsebovati
vse zahtevane podatke in priloge.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si pod
rubriko Javni razpisi, ki jo zainteresirani lahko dvignejo
tudi v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine
Nova Gorica (pritličje občinske stavbe, soba 12).
VI. Prijavo z vso potrebno dokumentacijo se pošlje v zaprti kuverti kot priporočena pošiljka na naslov
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1,
5000 Nova Gorica, ali se odda osebno v sprejemni
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pisarni Mestne občine Nova Gorica (pritličje občinske
stavbe, soba 12) z oznako »Javni razpis Sofinanciranje
razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
navedeno ime in naslov prijavitelja.
Rok za prijavo na javni razpis je do srede, 17. 8.
2022, do 10. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka,
to je do srede, 17. 8. 2022 do 10. ure, prispe na naslov
naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika (pritličje občinske stavbe, soba 12).
Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo, spreminja ali
umakne do izteka roka za prijavo. V primeru dopolnjevanja vloge je potrebno poleg oznake javnega razpisa
navesti tudi: Dopolnitev vloge – Ne odpiraj.
Odpiranje prijav se bo izvedlo v roku do 5 delovnih
dni od izteka roka za prijavo na javni razpis in ga bo vodila strokovna komisija.
Prijavo, ki ni pravočasna, ni predložena na obrazcih razpisne dokumentacije ali je ni vložila oseba, ki ne
more biti prijavitelj po tem odloku, pristojni organ zavrže
s sklepom.
Na podlagi ugotovitve, da je pravočasna vloga formalno nepopolna, pristojni organ v roku osmih delovnih dni od dneva odpiranja pisno pozove prijavitelja k
dopolnitvi vloge. Vlogo je dovoljeno dopolnjevati le v
tistem delu, ki se ne nanaša na ocenjevanje razvojnega
programa, in sicer v roku petih delovnih dni, od vročitve
poziva za dopolnitev. Po preteku roka za dopolnitev,
dodatne dopolnitve vloge niso možne. Če prijavitelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, pristojni organ vlogo
zavrže s sklepom.
VII. Izbrani razvojni projekti bodo sofinancirani na
podlagi meril za vrednotenje prijavljenih razvojnih projektov: vsebina razvojnega projekta (do 30 točk), utemeljenost in pomen razvojnega projekta za Mestno občino
Nova Gorica (do 30 točk), aktualnost in inovativnost
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razvojnega projekta (do 10 točk), jasnost zastavljenih ciljev razvojnega projekta ter njihova realnost izvedljivost
(do 10 točk), metode dela (do 10 točk), finančno vrednotenje izvedbe razvojnega projekta (do 10 točk). Merila so
podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Končno število točk za posamezno prijavo se izračuna kot povprečno število točk, ki so jih podelili člani
komisije. Najvišje možno število točk za posamezen
razvojni projekt je 100 točk. V sofinanciranje se uvrstijo
razvojni projekti, ki prejmejo najmanj 70 točk.
Sofinancira se razvojne projekte, ki dosežejo višje
število točk, in sicer po vrstnem redu glede na višino razpisanih sredstev, ki v celoti zadostujejo za pokrivanje odobrenih stroškov. V primeru, da sredstva ne zadostujejo
za kritje celotnega deleža upravičenih stroškov za zadnji
razvojni projekt, ki bi se uvrstil v sofinanciranje, se le-tega
ne sofinancira in ostane del sredstev nerazporejen.
Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v roku
45 dni od dneva odpiranja vlog. Mestna občina Nova
Gorica bo v skladu z Odlokom o sofinanciranju programov in razvojnih projektov na področju terciarnega
izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica izdala posameznemu prijavitelju na javni razpis odločbo v upravnem postopku. Po dokončnosti odločbe sklene Mestna
občina Nova Gorica s prijaviteljem pogodbo v skladu z
določili 20. člena odloka. V letu 2022 bo mestna občina
odobrena sredstva za sofinanciranje razvojnih projektov
nakazovala skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju
proračuna. Podrobnejša določila o načinu nakazovanja
sredstev in predložitvi dokazil o realizaciji razvojnega
projekta in plačilu stroškov se določijo v razpisni dokumentaciji.
VIII. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku
za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica na
tel. 05/335-03-52 (Petra Sismond) ali pišete na elektronski naslov petra.sismond@nova-gorica.si.
Mestna občina Nova Gorica
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Razpisi delovnih mest
Št. 900-2/2022/11

Ob-2707/22

Svet zavoda Osnovne šole Ob Rinži, Cesta v Mestni log 39, 1330 Kočevje, na podlagi sklepa, sprejetega na 4. seji Sveta zavoda z dne 4. 7. 2022 razpisuje
delovno mesto
ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15, 46/16,
49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 1. 2023.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
iz kazenske evidence in potrdilo iz evidence izbrisanih
obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost
ter potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
šole OŠ Ob Rinži Kočevje z oznako »Prijava na razpis
za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obveščeni o odločitvi oziroma
imenovanju najpozneje v roku 4 mesecev od objave
tega razpisa.
V tekstu uporabljeni izraz ravnatelj v moški spolni
slovnični obliki, je uporabljen kot nevtralni za moške in
ženske.
Svet zavoda Osnovne šole Ob Rinži
Ob-2708/22
Svet zavoda Osnovne šole Antona Šibelja-Stjenka
Komen, Komen 61a, 6223 Komen na podlagi sklepa
redne seje, ki je bila dne 7. 7. 2022, razpisuje delovno
mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15,
46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21; v
nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 1. 2023.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– dokazilo o ustrezni izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (Kandidat lahko ravnateljski izpit opravi tudi naknadno, vendar najkasneje v enem letu po začetku mandata.),
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, da ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti
starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva
dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– podpisano izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in
uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi
s postopkom imenovanja,
– dokazilo o opravljenem vozniškem izpitu B-kategorije
pošljite s priporočeno pošiljko v petnajstih dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Antona
Šibelja-Stjenka Komen, Komen 61a, 6223 Komen, z
oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Zaželeno je aktivno znanje angleškega jezika in
poznavanje računalniških programov in orodij.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet zavoda Osnovne šole
Antona Šibelja-Stjenka Komen
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Druge objave
Ob-2735/22
Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo
vsebine Javnega poziva REVAV-7 – Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 162/21 z dne 8. 10. 2021, spremembe v Uradnem
listu RS, št. 202/21 z dne 24. 12. 2021, spremembe
v Uradnem listu RS, št. 26/22 z dne 25. 2. 2022 in
spremembe v Uradnem listu RS, št. 74/22 z dne 27. 5.
2022:
Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega poziva in začnejo veljati od dneva objave v Uradnem listu RS:
7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo
predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023
znaša 1.032.718,47 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v
proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki
ministrstva.
Briše se:
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 znaša
1.109.377,47 EUR oziroma skladno s proračunskimi
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki
ministrstva.
Slovenski podjetniški sklad
Ob-2736/22
Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo
vsebine Javnega poziva REVAV-17 – Vavčer za kibernetsko varnost/2, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 56/22 z dne 22. 4. 2022 in spremembe v Uradnem
listu RS, št. 74/22 z dne 27. 5. 2022 ter v Uradnem listu
RS, št. 86/22 z dne 24. 6. 2022:
Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega poziva in začnejo veljati od dneva objave v Uradnem listu RS:
7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo
predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023
znaša 530.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v
proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki
ministrstva.
Briše se:
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 znaša 365.092,26 EUR oziroma skladno s proračunskimi
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki
ministrstva.
Slovenski podjetniški sklad
Ob-2737/22
Zaprtje javnega poziva
V skladu s 7. točko javnega poziva objavljamo
zaprtje vavčerja REVAV-14 – Vavčer za prototipiranje,

objavljenega v Uradnem listu RS, št. 153/21 z dne
24. 9. 2021.
Slovenski podjetniški sklad
Ob-2730/22
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS,
št. 43/10 in 62/16) Ministrstvo za kulturo objavlja
obvestilo
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane
prijavitelje, da objavlja Javni poziv za izbor javnega
kulturnega programa na področju knjižnične dejavnosti, ki ga bo v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
(JP-KnjD-2022).
Predmet programskega poziva je sofinanciranje
javnih kulturnih programov iz 56. člena ZUJIK, in sicer
za zagotavljanje in posredovanje javnih kulturnih dobrin
na področju knjižnične dejavnosti tistih izvajalcev, katerih ustanoviteljica ni država ali lokalna skupnost, je pa
njihovo delovanje v javnem interesu.
Okvirna višina sredstev, namenjenih za predmet
tega programskega poziva (JP-KnjD-2022) za leto 2022
znaša skupaj predvidoma 22.500 EUR.
Javni poziv bo odprt od 15. 7. 2022 do 16. 8. 2022
oziroma do porabe sredstev.
Besedilo javnega poziva je objavljeno na spletni
strani Ministrstva za kulturo http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Ministrstvo za kulturo
Št. 093-0001/2022-201

Ob-2709/22

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) objavlja
Občina Ravne na Koroškem
javni poziv
za sofinanciranje uspešnih prijav nevladnih
organizacij na nacionalnih in EU razpisih
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem javno
poziva nevladne organizacije k predložitvi ponudb za
sofinanciranje projektov, ki so podprti z nacionalnimi
oziroma EU sredstvi, na podlagi uspešnih prijav na nacionalnih oziroma EU razpisih.
2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu ter določil tega javnega poziva.
3. Predmet poziva: finančna podpora nevladnim organizacijam, ki so bili uspešni pri prijavah na nacionalnih
in EU razpisih.
4. Na pozivu lahko kandidirajo nevladne organizacije, ob pogoju, da:
– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem in izvajajo dejavnost na območju občine, program oziroma
projekt mora biti zastavljen tako, da aktivno vključuje
občane Občine Ravne na Koroškem,
– imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju in izvedbi projekta, na podlagi uspešne prijave na nacionalnih oziroma EU razpisih,
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– niso prejemnik sredstev za enak projekt iz drugih
sredstev proračuna Občine Ravne na Koroškem oziroma sredstev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica
je Občina Ravne na Koroškem in prejema sredstva za
delovanje in izvajanje določenih programov, predhodno
dogovorjenih z ustanoviteljico,
– za predlagan projekt se odobrijo sredstva samo
nosilnemu partnerju oziroma upravičencu,
– s predlaganimi programi oziroma projekti ne sodelujejo na nobenem drugem razpisu Občine Ravne na
Koroškem ali pri nosilcu občinskih javnih programov,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogodbah z Občino Ravne na Koroškem,
– so najmanj dve leti registrirane za dejavnost, ki
jo opravljajo,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in druge tehnične ter organizacijske pogoje za kvalitetno uresničitev zastavljenega programa,
– za prijavljen program imajo izdelano natančno
finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in
odhodki za izvedbo programa in imajo zagotovljen delež
sredstev pridobljenih iz drugih virov.
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih temu pozivu, znaša 5.000 €.
6. Splošni pogoji poziva: pri izboru med predlaganimi programi bo upoštevana predvsem izvirnost, pestrost
in medijska odmevnost programa.
7. Merila in kriteriji za izbor
Izbira izvajalcev bo opravljena na osnovi kriterijev
določenih s tem javnim pozivom.
Prijavitelj ob izpolnjevanju pogojev pod točko 4
ne more pridobiti več sredstev kot 10 % sredstev
od pridobljenih sredstev v posameznem koledarskem
letu, skladno s podpisano pogodbo o sofinanciranju
in izvedbi projekta, na podlagi uspešne prijave na
nacionalnih oziroma EU razpisih, vendar ne več kot
2.000 € za prijavljen program v posameznem koledarskem letu.
8. Uporaba kriterijev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev in ocenitev posameznega programa oziroma projekta v skladu s kriteriji
bo v 30 dneh po vložitvi popolne vloge ocenila komisija
za spremljanje javnega poziva ter predlagala županu
višino sofinanciranja.
Dodeljena sredstva za posamezni program oziroma projekt mora predlagatelj realizirati najkasneje do
31. 12. 2022, na podlagi pisne izjave in z dokazili o izvedbi programa oziroma projekta.
9. Razpisni rok: javni poziv se začne 15. 7. 2022
in traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 31. 10.
2022.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacije obsega:
– besedilo javnega poziva,
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– navodila izvajalcem programov oziroma projektov
za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi
sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne
na Koroškem pri Vojku Belaju, vsak delovni dan od dneva objave tega poziva do razdelitve sredstev.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več programov, mora vsak
program ustrezno označiti in za vsak program predložiti
popolno ponudbo skladno z razpisno dokumentacijo.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih
dneh pozvan k dopolnitvi. V kolikor v predpisanem roku
predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le-ta izloči iz nadaljnje obravnave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter vidno označena s
pripisom »Ponudba ne odpiraj« »Javni poziv – NVO
2022« na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno
v sprejemni pisarni naročnika ali priporočeno po pošti.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji tega poziva.
12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za
dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je
mag. Marija Vrhovnik Čas, tel. 02/82-16-007, e-naslov:
marija.vrhovnik@ravne.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: naročnik bo vloge odpiral sproti, do razdelitve razpoložljivih
sredstev, glede na vrstni red prejema vlog in bo posameznega predlagatelja obvestil o podpori predlaganemu programu oziroma projektu najkasneje v 30 dneh
po oddaji popolne vloge. V primeru hkratne pridobitve
prijav, se programi vrednotijo glede na razpoložljivost
sredstev ter odobrena sredstva (skladno s podpisano
pogodbo o sofinanciranju in izvedbi projekta, na podlagi
uspešne prijave na nacionalnih oziroma EU razpisih) za
izvedbo programa oziroma projekta, ki se procentualno
porazdelijo.
Občina Ravne na Koroškem
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-6/2021/19 (134-03)

Ob-2721/22

V register političnih strank se pri politični stranki
Gibanje SVOBODA, s skrajšanim imenom SVOBODA
in s sedežem v Ljubljani, Miklošičeva cesta 7, ter matično številko 2698684000, vpiše sprememba statuta
in sprememba naslova sedeža stranke v: Ljubljana,
Bleiweisova cesta 30 ter pripojitev politične stranke
Lista Marjana Šarca, z matično številko 4067002000 in
pripojitev politične stranke Stranka Alenke Bratušek, z
matično številko 4065948000.
Politična stranka Lista Marjana Šarca, s kratico imena LMŠ in s sedežem v Šmarci, Bistriška
cesta 10a ter z matično številko 4067002000, se izbriše
iz registra političnih strank.
Politična stranka Stranka Alenke Bratušek, s kratico imena SAB in s sedežem v Ljubljani, Štefanova
ulica 5 ter z matično številko 4065948000, se izbriše iz
registra političnih strank.
Politična stranka Gibanje SVOBODA je pravna naslednica politične stranke Lista Marjana Šarca in politične stranke Stranka Alenke Bratušek.
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Evidence sindikatov
Št. 101-1/2022

Ob-2438/22

Organizacija Sindikata Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna, ki je vpisan v evidenco
hrambe statutov sindikatov pri Upravni enoti Postojna
pod zaporedno št. 16/98, se izbriše iz evidence.
Št. 101-1/2022-6233-5

Ob-2568/22

Iz evidence statutov sindikatov se izbriše Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije,
Sindikat Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož, Žigrova ulica 6B, 2270 Ormož.
Upravna enota Ormož preneha hraniti pravila sindikata, ki se nahajajo v evidenci statutov sindikata pod
zaporedno številko 44.
Ob vpisu v poslovni register Slovenije mu je bila
dodeljena matična številka 1148052000.
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Objave sodišč
Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
N 89/2012

Os-2383/22

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici
Mojci Kac, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča
(ZVEtL-1) na stavbi z naslovom Ruška cesta 71, Maribor,
na predlog predlagatelja MBIMOBILIARE d.o.o. za vzpostavitev pravnega naslova, dne 16. 5. 2022 izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve pravnega naslova: prodajne pogodbe št. 582/94 z dne 11. 10. 1994, sklenjene med
Stanovanjskim skladom Občine Maribor, kot prodajalcem
in Fajhtinger Adolfom, kot kupcem, s katero je prodajalec
kupcu prodal stanovanje št. 2 v pritličju objekta Ruška
cesta 71, Maribor, stanovanje obsega 58,82 m2 in aneksa k navedeni pogodbi z dne 14. 6. 2004; kupoprodajne
pogodbe št. 0106/2004 z dne 1. 6. 2004, ki sta jo sklenila
Adolf Fajhtinger, kot prodajalec in Prevent gradnje, podjetje za gradbeni inženiring d.o.o., kot kupec, s katero je
prodajalec kupcu prodal nepremičnino, 2-sobno stanovanje v pritličju stavbe z naslovom Ruška cesta 71, Maribor,
ki stoji na parceli št. 1382, k.o. Studenci.
Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike posameznih delov na zgoraj navedeni nepremičnini, da
v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist priglasitelja.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 5. 2022

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
I 96/2022

Os-2466/22

Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi
upnice mld. Ellene Cvrtila, Senožeti 2a, Dol pri Ljubljani, ki jo zastopa zak. zast. Maja Cvrtila, Senožeti 2a,
Dol pri Ljubljani, po odvetnici dr. Mateji Likozar Rogelj,
Cesta Staneta Žagarja 14, Kranj – dostava, zoper dolž
nika Željka Cvrtila, Masljeva ulica 3, Domžale, ki ga zastopa zak. zast. Markelj Matjaž – odvetnik, Ljubljanska
cesta 80, Domžale, zaradi izterjave 2.057,20 EUR s
pripadki, dne 31. 5. 2022 sklenilo:
Dolžniku Željku Cvrtila, stanujočemu na naslovu
Masljeva ulica 3, Domžale, dejansko neznanega prebivališča, se v tem postopku postavi začasni zastopnik,
odvetnik Matjaž Markelj, Ljubljanska cesta 80, Domžale, ki bo v tem postopku zastopal dolžnika, vse dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 31. 5. 2022

3039 I 187/2021

Os-2468/22

Okrajno sodišče v Grosupljem je v izvršilni zadevi
upnika: Jošt Nučič, EMŠO 0909002500130, Ponova
vas 51, Grosuplje, ki ga zastopa odv. Lucija Kovač,
Šmartinska cesta 130, Ljubljana – dostava; Ela Nučič,
EMŠO 2410007505427, Ponova vas 51, Grosuplje, ki
jo zastopa zak. zast. Helena Kocman Nučič, Ponova vas 51, Grosuplje, po odv. Luciji Kovač, Šmartinska cesta 130, Ljubljana – dostava; Erazem Nučič,
EMŠO 1103011500274, Ponova vas 51, Grosuplje, ki
ga zastopa zak. zast. Helena Kocman Nučič, Ponova
vas 51, Grosuplje, po odv, Luciji Kovač, Šmartinska
cesta 130, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Robertu
Nučič, EMŠO 1210970500896, Ponova vas 51, Grosuplje, ki ga zastopa zak. zast. Odvetniška pisarna Peter
Mele d.o.o., Resljeva cesta 25, Ljubljana, zaradi izterjave 0,00 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku se postavi začasni zastopnik, odvetnik
Peter Mele, ki ima v tem postopku pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 31. 5. 2022
P 849/2017-IV

Os-2443/22

Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici
Irmi Kirin, v pravdni zadevi tožeče stranke Vanje Svetina, EMŠO 0302970715475, Ulica bratov Učakar 100,
Ljubljana, ki jo zastopa Svetlana Vakanjac, odvetnica
v Ljubljani, zoper toženo stranko Luca Riva, EMŠO
0203971501284, Via Norberto Bobbio 9, Pioltello Italija,
zaradi zaupanja mld. otroka v varstvo in vzgojo, določitve preživnine in stikov, dne 24. marca 2022 sklenilo:
Začasni zastopnik za sprejemanje pisanj, odvetnik
Andrej Jarkovič, Tavčarjeva ulica 8, Ljubljana, se razreši.
Za začasnega zastopnika tožene stranke se imenuje odvetnik Aleš Malavašič, Zaloška cesta 269, Ljubljana.
Stroški začasnega zastopnika se plačajo iz sredstev Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2022
0956 I 729/2022

Os-2579/22

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika Javni štipendijski, razvojni invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000,
davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana, proti dolžniku Matjažu Remenih, EMŠO 0811974500033,
Zaloška cesta 69, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave
preživnine, sklenilo:
Dolžniku Matjažu Remenih, EMŠO 0811974500033,
Zaloška cesta 69, Ljubljana – dostava, se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Križanec Igor, Dalmatinova 5, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
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pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 6. 2022
0956 I 646/2022

Os-2596/22

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika Javni štipendijski, razvojni invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20,
Ljubljana, zoper dolžnika Amirja Jamaković, Bilečanska
ulica 5, Ljubljana – dostava; Miha Kunič – odvetnik, Nazorjeva ulica 6A, Ljubljana, zaradi izterjave preživnine
s pp sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Miha Kunič, Nazorjeva ulica 6A, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2022
0956 I 86/2022

Os-2597/22

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika Addiko Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, zoper dolžnika Slavica Matijaš, UI. Kardinala Alojzija
Stepinca 10, Trogir; Zvonko Matijaš, UI. Kardinala Alojzija Stepinca 10, Trogir, Zaradi izterjave 46.404,95 EUR
s pp sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Lampič Božič Vojka, Jazbečeva pot 20, Ljubljana – Črnuče.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2022
0956 I 1999/2021

Os-2598/22

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika B2 Kapital, poslovne storitve d.o.o., Verovškova
ulica 64A, ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Ferfolja, Ljubič, Bauk o.p., d.o.o., Slomškova ulica 17, Ljubljana, zoper dolžnika Daniela Pejković, Nemanjina 58,
Kovin, zaradi izterjave 71.552,33 EUR s pp sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Kvaternik Barbara, Metelkova 15, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2022
VL 7146/2021

Os-2603/22

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Jerneja Iskra,
Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžnici Nadi Ljubec,

Št.

96 / 15. 7. 2022 /

Stran

1821

Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. odv. Matej Perpar, Poljanski nasip 8, Ljubljana – dostava, zaradi
izterjave 17.266,68 EUR, sklenilo:
Dolžnici Nadi Ljubec, Mestni trg 1, Ljubljana 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.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Matej
Perpar, Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2022
2522 I 2937/2020

Os-2616/22

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika RS, Ministrstvo za finance, Finančna uprava
RS, Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, Ljubljana
– dostava, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo
Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, proti dolžnici Silvii
Evi Povše, davčna št. 33806136, Mariano Moreno 555,
5400 Santa Lucia, Argentina, ki jo zastopa zak. zast.
Franko Bojan – odvetnik, Gradišče I 099, Škofljica, zaradi izterjave 17.713,50 EUR, sklenilo:
Začasni zastopnik za sprejemanje pisanj za dolžnico Silvijo Evo Povše – odvetnik Bojan Franko, Gradišče I/99, 1291 Škofljica, se razreši opravljanja naloge
začasnega zastopnika za sprejemanje pisanj za dolžnico v tem izvršilnem postopku.
Za novega začasnega zastopnika za sprejemanje
pisanj za dolžnico se določi odvetnik Andrej Krašek, Cigaletova ulica 7, 1000 Ljubljana.
Predlog upnice z dne 26. 5. 2022 za postavitev
začasnega zastopnika za zastopanje dolžnice v tem
izvršilnem postopku se zavrne.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2022
VL 36246/2022

Os-2618/22

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Bojana Možina,
Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžniku Andražu Ban,
Ižanska cesta 420, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast.
Žiga Peternel – odvetnik, Ulica Jana Hausa 3, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 16.100,93 EUR, sklenilo:
Dolžniku Andražu Ban, Ižanska cesta 420, Ljubljana
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.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Žiga
Peternel, Ulica Jana Husa 3, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, 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 21. 6. 2022
2874 Z 48/2020

Os-2654/22

Okrajno sodišče v Ljubljani je v zadevi zavarovanja terjatve upnice Republike Slovenije, matična
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št. 5854814000 (Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, Ljubljana), Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana – dostava, ki
jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije,
Šubičeva ulica 2, Ljubljana, proti dolžniku Luki Sagadin,
EMŠO 2003981500055, Einspielerjeva ulica 6, Ljubljana
– dostava, zaradi zavarovanja 1.111,94 EUR, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Mitja Lamut,
Pražakova ulica 10, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2022
II P 604/2021

Os-2215/22

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici-
svétnici Matejki Pintarič-Pec, v pravdni zadevi tožeče
stranke Summit Leasing Slovenija d.o.o., Flajšmanova
ulica 3, Ljubljana, ki jo zastopa Samo Urbanija, odvetnik
v Ljubljani, zoper toženo stranko Miljuš Aleksandar, začasno ZPZK Dob pri Mirni, Slovenska vas 14, Mirna, ki
ga zastopa začasna zastopnica Tjaša Ažnik, odvetnica
v Mariboru, zaradi plačila 3.959,12 EUR, o razrešitvi
začasne zastopnice, izven naroka za glavno obravnavo,
dne 28. februarja 2022 sklenilo:
Toženi stranki Aleksandru Miljušu postavljena začasna zastopnica, odvetnica Tjaša Ažnik, Črtomirova
ulica 11, Maribor, se razreši.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 2. 2022
I 144/2022

Os-2460/22

Okrajno sodišče v Mariboru je po strokovni sodelavki Vanji Kampl, v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000, davčna
št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana, zoper dolž
nika Dejana Škof, EMŠO 1608979500213, Ulica heroja
Staneta 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Pirih Matej
– odvetnik, Slovenska ulica 37, Maribor, zaradi izterjave
3.306,07 EUR s pp, o postavitvi začasnega zastopnika
dolžniku, izven naroka dne 25. maja 2022, sklenilo:
Dolžniku Dejanu Škofu, Ulčica heroja Staneta 1,
Maribor, se na podlagi četrte točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku, v nadaljevanju
ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, v nadaljevanju ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Matej
Pirih, Slovenska ulica 37, Maribor.
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 Mariboru
dne 25. 5. 2022
0294 I 7/2021

Os-2150/22

Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici
Nataši Simčič v izvršilni zadevi upnika ml. Doriana Gjoshi Mirt, Partizanska cesta 1a, Senovo, ki ga zastopa
zak. zast. Aferdita Gjoshi, Partizanska cesta 1a, Senovo,

po Odvetniška pisarna Podgoršek, o.p., d.o.o., Levstikova ulica 6, Brežice, proti dolžniku Damjanu Mirt, brez
bivališča, zaradi izterjave preživnine, zunaj naroka dne
18. 3. 2022 sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku se dolžniku Damjanu
Mirt, brez bivališča, postavi začasna zastopnica, odvet
nica Tina Strupar, Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000
Nova Gorica, ki bo zastopala dolžnika v izvršilni zadevi
I 7/2021 vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 3. 2022
I N 17/2022

Os-2617/22

Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Poloni Klančič v nepravdni zadevi predlagateljice
Lilijane Antonič, Vojščica 29A, Kostanjevica na Krasu, zoper nasprotno udeleženko Loredano Richards
Eranca, 41 Mount Street Altona, Victoria, Avstralija,
zaradi delitve solastnine, zunaj naroka, dne 12. 5.
2022 sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku se nasprotni udeleženki Loredani Richards Eranca, 41 Mount Street Altona,
Victoria, Avstralija, postavi začasna zastopnica, mag.
Sanda Bužinel Matelič, odvetnica iz Nove Gorice, ki bo
nasprotno udeleženko zastopala v nepravdni zadevi
I N 17/2020 vse dokler nasprotna udeleženka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 6. 2022

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 353/2021; Št. 08/2022

Os-2738/22

Popravek
Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07,
109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) Uradni
list RS objavlja popravek objave oklica dedičem in neznanim upnikom, opr. št. D 353/2021, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 67 z dne 13. 5. 2022, Os-1269/22.
Prvi odstavek se pravilno glasi:
»Okrajno sodišče v Domžalah, v zapuščinski zadevi po pokojnem Mirku Mirtič, rojen 4. 10. 1929, državljan Republike Slovenije, poročen, umrl 23. 8. 2021,
nazadnje stanujoč Miklošičeva ul. 1B, Domžale, izdaja
naslednji oklic:«.
Uredništvo
D 799/2020

Os-2607/22

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim
sodiščem v Celju po pokojnem Ivanu Štularju, rojenem
13. 9. 1944, umrlem 14. 10. 2020, nazadnje stanujočem
na naslovu Vojkova ulica 15, Celje.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Zapustnik ni imel otrok, sodišču pa podatki vseh
potencialnih dedičev II. dednega reda niso znani, zato
sodišče v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po pokojnem Ivanu Štularju, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica. Po poteku enoletnega roka
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo v skladu
z zakonskimi določili oziroma bo odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 6. 2022
D 46/2021

Os-2479/22

Pri Okrajnem sodišču v Cerknici je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Slavku Deklevi, rojenem 7. 5.
1953, državljan Republike Slovenije, nazadnje stanujoč
na naslovu Unec 29, Rakek, umrlem 30. 12. 2020.
Po zapustniku, ki ni napravil oporoke, so se dediči
prvega in drugega dednega reda odpovedali dedovanju.
Ker sodišče ne razpolaga s podatki, katere osebe
pridejo še v poštev kot zakoniti dediči v tretjem dednem
redu, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica na spletni strani in na
sodni deski naslovnega sodišča ter Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 1. 6. 2022
D 182/2021

Os-2582/22

Okrajno sodišče v Domžalah, v zapuščinski zadevi
po pokojnem 1. Jerneju Vrenjak, rojen 29. 8. 1916, državljan Republike Slovenije, umrl 4. 2. 2005, nazadnje
stanujoč Količevo 1, Domžale in po pokojni 2. Mariji Vrenjak, rojena 16. 4. 1922, državljanka Republike Slovenije, umrla 19. 12. 2005, nazadnje stanujoča Količevo 1,
Domžale, izdaja naslednji oklic:
Poziva se oporočni dedič Boštjan Lekše, ki nima
svojega prebivališča v Republiki Sloveniji, da se priglasi
pri tukajšnjem sodišču, v roku enega leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka, bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika Boštjana Lekšeta in na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 6. 2022
D 239/2020

Os-2505/22

V zapuščinski zadevi po pokojni Suzani Perko, roj.
1. 10. 1976, državljanka Republike Slovenije, umrla
27. 9. 2020, nazadnje stanujoča Čušperk 17, Grosuplje,
gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi
drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (v
nadaljevanju: ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.
Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustničinih obveznostih, ter da lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
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Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od
dneva objave tega oklica, če gre za neznanega upnika:
1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine brez
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za
prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine,
bo zapuščina prešla v last Republike Slovenije, ki na
podlagi prvega odstavka 142.a člena ZD ne odgovarja
za zapustničine dolgove.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 2. 6. 2022
D 2/2021

Os-2507/22

V zapuščinski zadevi po pokojni Nedjeljki Bošnjak,
rojena 4. 12. 1927, državljanka Republike Slovenije, umrla 30. 10. 2020, nazadnje stanujoča Gabrovčec 17, Krka,
gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi
drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (v
nadaljevanju: ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.
Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustničinih obveznostih, ter da lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od
dneva objave tega oklica, če gre za neznanega upnika:
1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine brez
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za
prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine,
bo zapuščina prešla v last Republike Slovenije, ki na
podlagi prvega odstavka 142.a člena ZD ne odgovarja
za zapustničine dolgove.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 2. 6. 2022
D 5/2021

Os-2508/22

V zapuščinski zadevi po pokojni Mariji Povše, rojena 3. 12. 1933, državljanka Republike Slovenije, umrla
6. 11. 2020, nazadnje stanujoča Ob potoku 10, Ivančna
Gorica, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče
na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o
dedovanju (v nadaljevanju: ZD) izdaja oklic neznanim
upnikom.
Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustničinih obveznostih, ter da lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
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Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva
objave tega oklica, če gre za neznanega upnika: 1. prijavi
to zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vloži predlog
za začetek postopka stečaja zapuščine brez dedičev.
Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso
zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za
prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine,
bo zapuščina prešla v last Republike Slovenije, ki na
podlagi prvega odstavka 142.a člena ZD ne odgovarja
za zapustničine dolgove.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 2. 6. 2022
D 27/2021

Os-2509/22

V zapuščinski zadevi po pokojni Marti Hribar, rojena 14. 7. 1924, državljanka Republike Slovenije, umrla
4. 12. 2020, nazadnje stanujoča Lobček 51, Grosuplje,
gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi
drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (v
nadaljevanju: ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.
Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustničinih obveznostih, ter da lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od
dneva objave tega oklica, če gre za neznanega upnika:
1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine brez
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za
prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine,
bo zapuščina prešla v last Republike Slovenije, ki na
podlagi prvega odstavka 142.a člena ZD ne odgovarja
za zapustničine dolgove.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 2. 6. 2022
D 297/2021

Os-2447/22

Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier
v zapuščinski zadevi po dne 5. 8. 2021 umrlem Urošu
Miliću, sinu Većeslava, roj. 29. 11. 1971, nazadnje stanujočem Avguštine 4b, p. Kostanjevica na Krki, izven
naroka dne 26. maja 2022 podaja naslednji oklic:
Zakoniti dediči - dediči tretjega dednega reda po
pokojnem Urošu Miliću, roj. 29. 11. 1971, nazadnje stanujočem Avguštine 4b, p. Kostanjevica na Krki, umrlem
5. 8. 2021, se pozivajo, da v roku 1 leta od objave oklica
na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu
RS, priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 26. 5. 2022

D 87/2018

Os-2446/22

V zapuščinski zadevi po pokojni Štefani Mlinarič,
rojeni Zemljič, rojeni 25. 12. 1928, vdovi, državljanki
Republike Slovenije, nazadnje stanujoči Rožengrunt 35,
Sveta Ana v Slovenskih goricah, umrli dne 13. 2. 2018,
se je v postopku ugotovilo, da gre pri eni polovici zapuščine za zapuščino brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena
Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča,
da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o
premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v
stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev (v obravnavanem primeru 1/2 zapuščine) prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva
objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi
to zahtevo v zapuščinskem postopku in (2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel
stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je
predmet dedovanja (1/2), postalo last Republike Slovenije, ki na podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za
zapustničine dolgove.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 27. 5. 2022
II D 1765/2021

Os-2349/22

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po dne 27. 6. 2021 umrlem Zlatku
Lipnik, roj. 4. 1. 1941, drž. Republike Slovenije, samski,
nazadnje stan. Goriška ulica 11, Maribor, pride kot dedič
II. dednega reda v poštev tudi zapustnikov brat Eduard
(ali Eduart) Lipnik, roj. 14. 3. 1944 v Ormožu, vendar
sodišče ne razpolaga z ostalimi podatki, predvsem s
podatkom, kje prebiva. V najstniških letih naj bi odšel
v tujino (verjetno v Nemčijo) in se nikoli več ni vrnil in
ne oglasil.
Sodišče zato poziva zap. brata Eduarda (ali Eduarta) Lipnika, roj. 14. 3. 1944 ter vse, ki mislijo, da imajo
pravico do zapuščine, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 5. 2022
D 217/2022-9

Os-2572/22

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojnem Adolfu Grandovec, roj. 17. 3. 1941,
umrl 28. 1. 2006, nazadnje stanujoč R.M.B. Glen Dhu
Molesworth 7140, Tasmania, Avstralija, objavlja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani dediči po pokojnem Adolfu
Grandovcu, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali
pri skrbniku za poseben primer, Centru za socialno delo
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Dolenjska in Bela Krajina, Enota Novo mesto, Resslova 7b, Novo mesto, v roku 1 leta od dneva objave tega
oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 13. 6. 2022
D 74/2021-35

Os-2573/22

Okrajno sodišče v Novem mestu, v zapuščinski
zadevi po pokojnem Matjažu Turk, rojenem 25. 7. 1970,
umrlem 12. 11. 2020, z zadnjim stalnim prebivališčem
Sela pri Dolenjskih Toplicah 12, Dolenjske Toplice, izdaja naslednji oklic neznanim upnikom zapuščine brez
dedičev:
Pozivajo se neznani upniki po pokojnem Matjažu Turk, rojenem 25. 7. 1970, umrlem 12. 11. 2020, z
zadnjim stalnim prebivališčem Sela pri Dolenjskih Toplicah 12, Dolenjske Toplice, ki 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.
Po preteku šestmesečnega roka bo zapuščina brez
dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine
v stečajno maso stečaja zapuščine. Republike Slovenija
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in
zapustnikovih obveznostih lahko upniki pridobijo pri zapuščinskem sodišču.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 13. 6. 2022
III D 18/1974

Os-2504/22

Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek
po pok. agrarnem upravičencu Maksimiljanu Lavrenčiču,
pok. Ivana, roj. 19. 9. 1919, ki je umrl dne 30. 10. 1973,
z zadnjim prebivališčem Salež 42, Občina Zgonik, Italija.
Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče,
da se v roku enega leta od objave tega oklica zglasijo
pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 2. 6. 2022
D 73/2021

Os-2366/22

Na Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici je pod
opravilno številko D 73/2021 v teku zapuščinski postopek po pokojni Matildi Mihelič, rojeni 27. 2. 1941, umrli
13. 12. 2020, z zadnjim prebivališčem Vrhloga 20, Slovenska Bistrica.
Ker vsi dediči zapustnice sodišču niso znani, sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) s tem oklicem poziva vse, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo
sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni
deski naslovnega sodišča in v Uradnem listu RS.
Če se po preteku enega leta od objave oklica na
sodni deski tega sodišča in v Uradnem listu RS ne bo
zglasil noben dedič, bo sodišče odločilo na podlagi listin
v spisu.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 12. 5. 2022
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Os-2458/22

Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku zapuščinski postopek po pokojni Ireni Komatar, hčerki Albina,
rojeni dne 9. 1. 1968, državljanki Republike Slovenije,
samski, nazadnje stanujoči Loka pri Žusmu 29, Loka pri
Žusmu, umrli dne 12. 5. 2020.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. V tem primeru Republika Slovenija ne odgovarja
za zapustničine dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih obveznostih.
Upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od
dneva objave tega oklica zahtevajo, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o
dedovanju, kar pomeni, da 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.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 27. 5. 2022
D 409/2021 in D 45/2021

Os-2469/22

Na Okrajnem sodišču v Trbovljah tečeta naslednja
zapuščinska postopka: 1) po opr. št. D 409/2021 po pokojni Kmetič Jasmini, rojeni dne 26. 7. 1973, nazadnje
stanujoči Keršičeva cesta 20a, Trbovlje, umrli dne 25. 8.
2021, ki je bila razvezana, mati enega otroka, pred smrtjo oporoke ni napravila. Zapustila je hči Tamaro Kmetič, ki se je dedovanju po zapustnici odpovedala. Oče
zapustnice Vrezek Jože, rojen 6. 8. 1948, je že pokojni.
Zapustničin polbrat Boštjan Vrezek se je dedovanju prav
tako odpovedal. Sodišče ostalih dedičev drugega oziroma tretjega dednega reda ni moglo najti; in 2) po opr.
št. D 45/2021 po pokojni Jožefi Bebar, rojeni dne 12. 7.
1933, nazadnje stanujoči Ravenska vas 12, Zagorje
ob Savi, umrli dne 5. 11. 2020, ki je bila vdova, mati
dveh otrok pred smrtjo oporoke ni napravila. Zapustila
je sina Borisa Vozlja, ki se je dedovanju po zapustnici
odpovedal, in že pokojno vnukinjo Kmetič Jasmino, sedaj po vstopni pravici njeno hči Tamaro Kmetič, ki se je
dedovanju po zapustnici prav tako odpovedala. Sodišče
ostalih dedičev drugega oziroma tretjega dednega reda
ni moglo najti.
Na podlagi 130. in 206. člena Zakona o dedovanju zapuščinsko sodišče poziva vse, ki menijo, da bi
utegnili imeti pravico do dedovanja, da se priglasijo
pri naslovnem sodišču v roku enega leta po objavi tega oklica. Zapuščina iz obeh navedenih zadev
po do sedaj znanih podatkih obsega: denarna sredstva pri NLB, d.d., osebni avtomobil VW Passat, neizplačane pokojninske prejemke pri ZPIZ-u. Komunala
Trbovlje, d.o.o., in RTV Slovenija sta v zapuščinski
postopek prijavila terjatve.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga. Na temelju drugega odstavka 130. člena Zakona o dedovanju velja, da če se po preteku enega leta
od objave oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina po
predvidenem postopku razglasi za lastnino Republike
Slovenije in izroči pristojnemu organu Republike Slovenije, razen če se takšna zapuščina na zahtevo katerega
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od upnikov prenese v stečajno maso stečaja zapuščine
brez dedičev.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 27. 5. 2022

N 10/2022

Os-2384/22

Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem je v teku nepravdni postopek predlagatelja Dušana Hren, Novakova
ulica 3, Ljubljana, ki ga zastopajo odvetniki Odvetniške
pisarne Cepič Umek Pograjc iz Ljubljane, zoper nasprot
nega udeleženca Ivana (Janez) Prijatelj, rojen 23. 9.
1892, nazadnje stanujoč Despot Street 411, Ohio, ZDA,
zaradi predloga za razglasitev pogrešanega za mrtvega,
ki ga zastopa skrbnik za posebni primer Rok Pleterski
Puharič, odvetnik iz Ljubljane.
Ivan (Janez) Prijatelj je bil rojen 23. 9. 1892 v kraju
Lašče.
Sodišče poziva pogrešanega, da se oglasi, kakor
tudi vse, ki karkoli vedo o življenju ali smrti pogrešanega Ivana (Janeza) Prijatelja, da to sporočijo sodišču v treh mesecih od objave tega oklica, sicer bo
sodišče po poteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 14. 6. 2022

Okrajno sodišče v Lenartu po predlogu predlagatelja Milana Hojnik, Andrenci 13, Cerkvenjak, ki ga
zastopa pooblaščenec Denis Trinkhaus, Spodnja Voličina 71/c, Voličina, proti nasprotnemu udeležencu
Francu Hvalič, roj. 8. 9. 1923, nazadnje stanujoč Andrenci 13, Cerkvenjak, ki ga zastopa skrbnica za posebni primer odvetnica Ksenija Zadravec, odvetnica v
Lenartu.
Po sodišču znanih podatkih bi naj pogrešani v
času druge svetovne vojne odšel v letu 1941 na fronto, iz katere se ni vrnil, prav tako o njem ni nobenega
poročila, da bi bil živ. Njegovo ime se nahaja na spominski plošči padlim vojakom v drugi svetovni vojni v
Cerkvenjaku. Drugih podatkov o pogrešancu sodišče
nima oziroma jih ni moč najti.
Ker je od njegovega rojstva preteklo več kot 70 let
in je glede na datum rojstva verjetno, da ni več živ,
oziroma gre za pogrešanca, ki je izginil med vojno
zaradi vojnih dogodkov in o njem eno leto po prenehanju bojevanja ni bilo nobenega poročila, vendar listinskega dokaza o njegovi smrti ni, sodišče zato poziva
tako pogrešanca kot vse osebe, ki vedo kaj povedati
o njegovem življenju ali smrti, da v roku 3 mesecev od
objave tega oklica to sporočijo Okrajnemu sodišču v
Lenartu, sicer bo sodišče po poteku roka pogrešanca
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 19. 5. 2022

N 15/2022

N 44/2022

Oklici pogrešanih
N 14/2022

Os-2557/22

Os-2558/22

Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem je v teku nepravdni postopek predlagatelja Dušana Hren, Novakova ulica 3, Ljubljana, ki ga zastopajo odvetniki Odvetniške pisarne Cepič Umek Pograjc iz Ljubljane, zoper
nasprotnega udeleženca Alojzija (Alojz) Prijatelj, rojen
22. 7. 1895, nazadnje stanujoč 1401 East 53, RD Street Cleveland, Ohio, ZDA, zaradi predloga za razglasitev pogrešanega za mrtvega, ki ga zastopa skrbnik
za posebni primer Rok Pleterski Puharič, odvetnik iz
Ljubljane.
Alojzij (Alojz) Prijatelj je bil rojen 22. 7. 1895 v kraju
Lašče.
Sodišče poziva pogrešanega, da se oglasi, kakor
tudi vse, ki karkoli vedo o življenju ali smrti pogrešanega Alojzija (Alojza) Prijatelja, da to sporočijo sodišču v
treh mesecih od objave tega oklica, sicer bo sodišče po
poteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 14. 6. 2022
N 70/2022

Os-2629/22

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek
za razglasitev naslednje pogrešane osebe za mrtvo:
Angela Jerebica, hči Marije Žvab (rojene dne 23. 11.
1888 in umrle dne 28. 10. 1974) in Ivana Žvaba (rojenega dne 12. 12. 1889 in umrlega dne 13. 11. 1969), ki
je bila rojena predvidoma v Krkavčah in se je odselila v
San Remo v Italiji.
Pogrešano osebo se poziva, da se oglasi sodišču,
vse, ki kaj vedo o njenem življenju ali smrti, pa se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih
od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 6. 2022

Os-2660/22

Okrajno sodišče v Radovljici vodi postopek, na
predlog predlagateljice Katarine Kavčič, Kropa 80, Kropa, ki jo zastopa odv. Matej Gašperšič iz Radovljice,
proti nasprotni udeleženki Jožefi Škriba, zadnje znano
prebivališče Kropa 16, Kropa, zaradi razglasitve pogrešanke za mrtvo.
Po podatkih predlagateljice se je Jožefa Škriba
rodila 6. 3. 1999 v Kropi št. 16, očetu Janezu in mami
Poloni, rojeni Zupan. V letu 1961 je uporabljala priimek Krištof, ko se je dogovarjala za prenos lastništva
parcele 217/1 k.o. Kropa, katere lastnica je še zdaj.
Imela je tri sestre: Ano, Katarino in Heleno. Poziva se
pogrešano osebo in vse, ki kaj vedo o življenju in smrti
pogrešane, da to sporočijo v roku treh mesecev od
objave oklica v Uradnem listu RS in na spletni strani
sodišča, sicer bo sodišče po preteku roka proglašeno
osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 27. 6. 2022
N 15/2022

Os-2529/22

Pri Okrajnem sodišču v Velenju je v teku nepravdna zadeva predlagatelja Antona Prislan, Radmirje 4,
Ljubno ob Savinji, zoper nasprotno udeleženko Alojzijo
Brodnik, roj. Part, nazadnje stanujoča v Šmartnem ob
Paki, zaradi razglasitve osebe za mrtvo.
Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je na podlagi Temeljne prisojilne listine z dne 13. 5. 1929 v korist
nepremičnin z ID znaki: parcela 972 304/1, parcela 972
304/2, parcela 972 304/3, parcela 972 304/4, parcela
972 304/5 v korist nasprotne udeleženke Alojzije Brod
nik, roj. Part, vknjižena osebna služnost stanovanja.
Nasprotna udeleženka naj bi živela v Šmartnem ob
Paki, kasnejši podatki o pogrešani pa ne obstajajo.
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Sodišče glede na zakonska določila poziva pogrešano Alojzijo Brodnik, da se oglasi, in vse, ki kaj vedo o
njenem življenju, da to sporočijo sodišču v treh mesecih
po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po preteku tega
roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 6. 6. 2022
N 16/2022

Os-2530/22

Pri Okrajnem sodišču v Velenju je v teku nepravdna
zadeva predlagatelja Antona Prislan, Radmirje 4, Ljubno
ob Savinji, zoper nasprotno udeleženko Marijo Navratil,
Celje, ki jo zastopa skrbnica za posebni primer Maja
Šerc, odvetnica v Velenju, zaradi postopka razglasitve
pogrešane za mrtvo.
Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je pri nepremičninah parc. št. 304/1 (ID 6082827), parc. št. 304/2
(ID 6082829), parc. št. 304/3 (ID 6082830), parc.
št. 304/4 (ID 6082831) in parc. št. 304/5 (ID 6082828),
vse k.o. 972 – Šmartno ob Paki na osnovi Temeljne
prisojilne listine z dne 13. 5. 1929, A 333/28, vknjižena
služnost stanovanja v korist Genovefe Part in Alojzije
Brodnik, rojene Part (v ZK izpisku se navaja napačen
priimek Brodej) ter predkupna pravica v korist Genovefe Part, Alojzije Brodnik, rojene Part in Marije Navratil,
rojene Part.
Nasprotna udeleženka Marija Navratil je bila poročena in priseljena v Celje oziroma v okolico Celja,
kasnejši podatki pa ne obstajajo.
Sodišče glede na zakonska določila poziva pogrešano Marijo Navratil, da se oglasi, in vse, ki kaj vedo o
njenem življenju, da to sporočijo sodišču v treh mesecih
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po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po preteku tega
roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 7. 6. 2022
N 53/2021

Os-2559/22

Pri Okrajnem sodišču v Velenju je v teku nepravdna
zadeva predlagatelja Antona Prislan, Radmirje 4, Ljubno
ob Savinji, zoper nasprotno udeleženko Genovefo Part,
nazadnje stanujoča v Šmartnem ob Paki, ki jo zastopa
skrbnica za posebni primer Maja Šerc, odvetnica v Velenju, zaradi postopka razglasitve pogrešane za mrtvo.
Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je pri nepremičninah parc. št. 304/1 (ID 6082827), parc. št. 304/2
(ID 6082829), parc. št. 304/3 (ID 6082830), parc. št. 304/4
(ID 6082831) in parc. št. 304/5 (ID 6082828), vse k.o. 972
– Šmartno ob Paki na osnovi Temeljne prisojilne listine z
dne 13. 5. 1929, A 333/28, vknjižena služnost stanovanja
v korist Genovefe Part in Alojzije Brodnik, rojene Part
(v ZK izpisku se navaja napačen priimek Brodej) ter predkupna pravica v korist Genovefe Part, Alojzije Brodnik,
rojene Part in Marije Navratil, rojene Part.
Nasprotna udeleženka Genovefa Part naj bi preminula 10. 12. 1951, naj bi živela v župniji Šmartno ob
Paki, kasnejši podatki pa ne obstajajo.
Sodišče glede na zakonska določila poziva pogrešano Genovefo Part, da se oglasi, in vse, ki kaj vedo o
njenem življenju, da to sporočijo sodišču v treh mesecih
po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po preteku tega
roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 8. 6. 2022
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Preklici
Drugo preklicujejo
ARTCOM TRANS d.o.o., Ulica 9. maja 15, Nova Gorica, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500048920000,
izdano na ime Samir Dedić, izdajatelj Cetis Celje, d.d.
gnv-344275
Bedekovič Fredi, Kocbekova pot 10, Benedikt, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu,
št. 617974, izdajatelj Ministrstvo za promet, leto izdaje
2005. gnn-344283
Bricelj Franc Izidor, Litijska cesta 172, Ljubljana,
izkaznico vojnega veterana, št. 1039, izdajatelj Upravna
enota Ljubljana. gnl-344285
C.N. TRANSPORT d.o.o., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, izvod licence št. GE011726/07109/010, za vozilo,
reg. št. LJ53-ZRD, veljavnost do 24. 1. 2025. gnw-344274
DIDOGRAD GREGOR DIDOVIČ S.P., Podreber 11, Semič, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500044469001, izdano na ime Gregor Didovič,
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gno-344286
DUNJA LOGISTIKA D.O.O., Meljska cesta 3, Maribor, dovolilnico št. 3127, oznaka države 070, država
BIH. gnq-344280
DUNJA LOGISTIKA D.O.O., Meljska cesta 3, Maribor, dovolilnico št. 3132, oznaka države 070, država
BIH. gnp-344281
DUNJA LOGISTIKA D.O.O., Meljska cesta 3, Maribor, dovolilnico št. 4147, oznaka države 070, država
BIH. gno-344282
Hudobivnik Florjančič Petra, Cesta na Brdo 28a, Kranj,
izkaznico nepremičninskega posrednika, št. 268202653,

izdano na ime Petra Hudobivnik, izdajatelj Ministrstvo za
okolje in prostor. gnx-344273
Jović Slađan, Polje 25, Zagorje ob Savi, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500006911003, izdajatelj
Cetis Celje, d.d. gnt-344277
Karić Muris, Cesta dveh cesarjev 108, Ljubljana,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500057456000,
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gns-344278
KOGRAD
GRADBENIŠTVO
D.O.O.,
Majer 21, Črnomelj, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500027746002, izdano na ime Andrej Kapš,
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnr-344279
Korlat Samir, Povšetova ulica 86, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500042307001, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnm-344284
LILJANA GUMPOT S.P., Gozdarska cesta 3, Mislinja, izvod licence št. 015875/002, za vozilo, reg.
št. SG CL-029. gnj-344287
Milićević Saša, Kosovska 23, 34000 Kragujevac, Srbija, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500061867000, izdajatelj Cetis Celje, d.d.
gny-344272
PETEK TRANSPORT, d.o.o., Ribnica, Gornje Lepovče 99, Ribnica, izvod licence št. GE011412/00326/033,
za vozilo, reg. št. LJ 03-AVU, veljavnost do 2. 7. 2025.
gnz-344271
SP-TRANS d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana, izvod licence št. GE010838/07015/012, za vozilo
VOLVO, reg št. LJ 67-ZSV, veljavnost do 24. 7. 2024.
gnu-344276
Ukaj Qendrim, Cesta IV, Prekomorske 2, Ajdovščina,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500061807000, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gni-344288
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