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Javni razpisi

 Ob-3042/22
Zaprtje javnega razpisa

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 
objavlja zaprtje Javnega razpisa P1 Covid 2022 – Ga-
rancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne 
mere (Objava v Uradnem listu RS, št. 49/22 z dne 8. 4. 
2022, Ob-2063/22).

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

 Ob-3014/22
Na podlagi 10. člena Pravilnika o izvajanju javnih 

razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih produ-
centov (Uradni list RS, št. 202/21) objavlja Radiotelevi-
zija Slovenija naslednjo informacijo o objavi

javnega razpisa
RTV Slovenija za odkup 1 x serije razvedrilnih TV 
oddaj »Naj kolesar« (10 x dolžine 55 minut) 2022-1

Vse zainteresirane osebe obveščamo, da je javni 
razpis RTV Slovenija za odkup 1 x serije razvedrilnih TV 
oddaj »Naj kolesar« (10 x dolžine 55 minut) 2022-1 z 
dnem 9. 9. 2022 odprt za prijave do vključno dne 10. 10. 
2022. Javni razpis je z vso pripadajočo dokumentacijo 
objavljen na spletnem mestu RTV SLO MMC: http://www.
rtvslo.si/razpisi v mapi »Javni pozivi in razpisi«.

Radiotelevizija Slovenija

Št. 007-0003/2022 Ob-3011/22
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem 

varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 
62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 
– DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 
28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk), 2. in 3. člena 
Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva 
(Uradni list RS, št. 72/04, 113/08, 45/11), 5. člena Od-
loka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe po-
moči družini na domu v Občini Selnica ob Dravi (MUV, 
št. 6/22) in 16. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi 
(MUV, št. 35/17) Občina Selnica ob Dravi objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe 

Pomoč družini na domu v Občini Selnica ob Dravi
1. Naziv in naslov koncedenta: Občina Selnica ob 

Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev 1 koncesije za 

izvajanje javne službe Pomoč družini na domu, ki obse-

ga socialno oskrbo na domu upravičenca v primeru inva-
lidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba 
na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.

Socialna oskrba na domu je namenjena upravičen-
cem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za 
življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti, 
invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati in 
negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne 
zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

Socialna oskrba na domu se prilagodi posamezne-
mu upravičencu in obsega naslednje sklope opravil:

– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri 
oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, 
opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanju in 
negi osebnih ortopedskih pripomočkov,

– gospodinjska pomoč: prinašanje enega pripravlje-
nega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka 
hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje 
bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postilja-
nje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora,

– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzposta-
vljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s so-
rodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih 
obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah 
upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno 
varstvo.

Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če 
potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov 
opravil iz prejšnjega odstavka.

3. Obseg storitve
Storitve v koncesiji se bodo v letu 2023 izvajale v 

obsegu okvirno 420 ur neposredne socialne oskrbe na 
mesec. V naslednjih letih se bo obseg storitev lahko 
spreminjal skladno s potrebami občanov na območju 
izvajanja koncesije in nacionalnim programom social-
nega varstva v RS.

Storitev se izvaja vse dni v tednu v skladu s pogoji, 
ki jih predpisuje pravilnik, ki določa standarde in norma-
tive socialnovarstvenih storitev.

4. Krajevno območje izvajanja koncesije: koncesija 
se izvaja na celotnem območju Občine Selnica ob Dravi.

5. Uporabniki storitve, za katere se razpisuje kon-
cesija

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe 
s stalnim prebivališčem na območju Občine Selnica ob 
Dravi, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omo-
gočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega 
ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lah-
ko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim 
vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo 
v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

http://www.rtvslo.si/razpisi
http://www.rtvslo.si/razpisi
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Upoštevaje gornje pogoje so upravičenci:
– osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali 

pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samo-
stojno življenje,

– osebe s statusom invalida po zakonu o družbe-
nem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po 
oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega živ-
ljenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata 
občasno oskrbo na domu,

– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica 
do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih 
funkcij,

– kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi 
okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, 
so pa po oceni pristojnega centra za socialno delo brez 
občasne pomoči druge osebe nesposobne za samo-
stojno življenje,

– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v tele-
snem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, 
ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Koncesionar je dolžan prevzeti od sedanjega izva-
jalca storitve vse aktivne uporabnike storitev iz razpisa-
nega območja izvajanja koncesije, pri čemer upošteva 
predpise s področja socialnega varstva. Povprečno šte-
vilo oskrbovancev v letu 2022 je 47/mesec.

6. Trajanje koncesije in predviden začetek izvajanja 
storitve: koncesijsko razmerje nastane s podpisom po-
godbe o koncesiji. Koncesija se podeli za obdobje 10 let. 
Koncesija se pod pogoji in na način, ki ga določa Pra-
vilnik o koncesijah na področju socialnega varstva, na 
predlog koncesionarja lahko podaljša, vendar največ še 
za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogod-
ba. Predvideni začetek izvajanja storitve je 1. 1. 2023.

7. Ureditev delovnih razmerij zaposlenih: delovna 
razmerja zaposlenih se urejajo v skladu s kolektivnimi 
pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposle-
ne v javnih zavodih s področja socialnega varstva pri če-
mer se mora izvajalec koncesije obvezati, da prevzame 
v delovno razmerje dosedanje zaposlene.

8. Število koncesij, ki se podeli na javnem razpisu: 
na javnem razpisu se podeli 1 koncesija za območje 
določeno v 4. točki tega razpisa.

9. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana 

za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije ozi-
roma je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te 
dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali je 
fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za 
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov 
in druge pogoje, ki jih določajo zakon in na njegovi pod-
lagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za 
katero se razpisuje koncesija,

– ima izdelan podroben program dela za izvajanje 
storitve,

– zagotavlja kakovostno izvajanje storitve,
– izkazuje finančno in poslovno sposobnost za iz-

vajanje storitve.
10. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogo-

jev in o sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet 
koncesije

Ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora v skla-
du z 8. in 9. členom Pravilnika o koncesijah na področju 
socialnega varstva predložiti izjave, potrdila in dokazila 
o izpolnjevanju pogojev in popolnosti ponudbe, ki so 
navedena v razpisni dokumentaciji.

Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od dneva od-
piranja ponudb.

11. Rok za prijavo na javni razpis
Razpis je odprt do 12. 10. 2022.
Pravočasno prispela vloga je tista, ki jo prejme 

sprejemna pisarna Občine Selnica ob Dravi najkasneje 
do vključno 12. 10. 2022 v poslovnem času. Šteje se, da 
je vloga prispela pravočasno tudi, če je bila zadnji dan 
za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko. 
Vloge, ki bodo oddane po navedenem roku, se kot pre-
pozne zavržejo.

Vlogo se pošlje priporočeno po pošti na naslov 
Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica 
ob Dravi ali odda na sedežu Občine Selnica ob Dravi.

Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici, 
označene s pripisom »Javni razpis – Pomoč družini na 
domu – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
naveden polni naslov ponudnika.

Ponudnik mora oddati prijavo na obrazcih, ki so 
predpisani z razpisno dokumentacijo in jo izdelati v 
slovenskem jeziku. Prav tako morajo biti v slovenskem 
jeziku izdelane oziroma priložene ali prevedene vse ob-
vezne sestavine razpisne dokumentacije.

Obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili, 
datirani in žigosani ter podpisani s strani pooblaščene 
osebe.

Ponudnik lahko svojo ponudbo dopolnjuje oziroma 
spreminja do preteka razpisnega roka, kasneje pa ne 
več. Vse dopolnitve ponudbe morajo biti predložene 
v roku in na način, kot to velja za ponudbe in z dodat-
no oznako »dopolnitev (zaporedna številka dopolnitve) 
ponudbe na javni razpis Pomoč družini na domu – ne 
odpiraj«.

Organ, pristojen za podelitev koncesije, bo s skle-
pom zavrgel:

– nepravočasne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb,
– nepopolne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb gle-

de na besedilo javnega razpisa in razpisne dokumen-
tacije,

– ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki niso poda-
ne za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja 
storitve,

– ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki so bile po-
dane s strani ponudnika, ki ne izpolnjuje predpisane 
pogoje za podelitev koncesije.

12. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času 
javnega razpisa: v času objave javnega razpisa je pri-
stojna oseba za dajanje informacij Nada Hӧlzl. Ponudniki 
lahko zastavijo vprašanja vezana na javni razpis zgolj 
pisno, na elektronski naslov nada.hoelzl@selnica.si. Vsa 
vprašanja in odgovori so javni in bodo objavljeni na inter-
netni strani naročnika skupaj z razpisno dokumentacijo.

13. Datum odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 
potekalo dne 19. 10. 2022 ob 9. uri, v konferenčni sobi 
Občine Selnica ob Dravi. Odpiranje ponudb je javno in 
na odpiranju sme prisostvovati vsak ponudnik na jav-
nem razpisu, kar obvezno izkaže s pisnim pooblastilom 
ponudnika. Na odpiranju ponudb se prebere Obrazec – 
Ponudba in ali so predloženi vsi zahtevani dokumenti. 
Ustreznosti ponudb se na odpiranju ne preverja.

14. Kriteriji in merila za izbiro med ponudbami
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja 

merila:
– celotni stroški storitve – do 70 točk;
– sedež koncesionarja za pomoč na domu v odda-

ljenosti do 10 km od Občine Selnica ob Dravi (izhodišče 
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi) 10 točk, nad 
10 km 0 točk;

– reference ponudnika – do 4 točke (upoštevajo se 
največ 4 reference, za vsako se prejme 1 točka);
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– Druge storitve:
– medgeneracijsko sožitje (2 točki),
– dnevni center (2 točki),
– svetovalne storitve: podpora pri demenci (2 toč-

ki), podpora žalujočim (2 točki), pravno svetovanje (2 toč-
ki), pomoč pri uveljavljanju pacientovih pravic (2 točki), 
psihoterapevtsko svetovanje (2 točki),

– izletništvo za starejše (1 točka),
– zagotavljanje brezplačnih prevozov (projekt 

Prostofer) (1 točka).
Skupaj je možno doseči največ 100 točk.
Celotne stroške storitve se lahko oceni največ s 

70 točkami, pri čemer dobi največ točk ponudnik z naj-
nižjimi skupnimi stroški storitve. Ostali ponudniki dobijo 
sorazmerno manjše število točk po naslednji formuli:

Cp = skupni stroški storitve ponudnika
Cn = skupni stroški storitve najnižjega ponudnika

Število točk =
Cn X 70

Cp

Oddaljenost pisarne za pomoč na domu se oceni 
za oddaljenost do 10 km z 10 točkami; oddaljenost nad 
10 km z 0 točkami.

Reference ponudnika: Upoštevajo se pozitivne pi-
sne reference, ki so potrjene s strani občin, kjer kon-
cesionar opravlja socialno varstveno storitev, najmanj 
1 leto. Na vsakem pisnem potrdilu mora biti navedena 
tudi telefonska številka in kontaktna oseba na občini. Kot 
dokazilo se priloži potrjena izjava s strani občin, kjer se 
koncesija izvaja (koncedent).

– za vsako pozitivno referenco, potrjeno s strani 
občin (koncedentov) se podeli 1 točka.

Upošteva se največ 4 reference.
Druge storitve: Upoštevajo se druge storitve iz če-

trte alineje 14. točke javnega razpisa (Kriteriji in merila 
za izbiro med ponudbami).

Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse zahtevane 
pogoje iz razpisne dokumentacije in bo zbral najvišje 
število točk v skladu z navedenimi merili. V kolikor dva 
ponudnika zbereta enako število točk ima prednost tisti, 
ki ima sedež bližje koncesionarju.

15. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in or-
gan, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe

Komisija si pridržuje pravico do preverjanja resnič-
nosti in verodostojnosti navedb ter preverjanja vseh 
podatkov, ki so sestavni del ponudbe za podelitev kon-
cesije. V kolikor ugotovi, da navedbe niso resnične in 
verodostojne, se ponudba zavrne.

Koncesijo podeli Občinska uprava Občine Selnica 
ob Dravi z odločbo, na podlagi predloga, ki ga pripravi 
strokovna komisija. V odločbi se določi rok, v katerem 
mora izbrani ponudnik skleniti koncesijsko pogodbo.

Koncedent in koncesionar uredita medsebojna raz-
merja v zvezi z opravljanjem koncesije s koncesijsko 
pogodbo. Koncesijsko pogodbo s koncesionarjem skle-
ne županja Občine Selnica ob Dravi. Koncesionar mora 
začeti z izvajanjem javne službe v roku, določenem v 
koncesijski pogodbi.

Koncedent si pridružuje pravico, da ne izbere no-
benega prijavitelja.

Če se na razpis ne javi noben ponudnik ali če no-
ben od ponudnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali 
ne predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent 
s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel. Koncedent ponovi 
razpis v roku, ki ne sme biti daljši od 60 dni od izdaje 
sklepa o neuspelem razpisu.

16. Razpisna dokumentacija in obrazci
Razpisna dokumentacija in obrazci so dosegljivi 

na spletni strani Občine Selnica ob Dravi http://www.
selnica.si, pod rubriko: Javna naročila, objave, razpisi, 
zavihek: Javni razpisi, in na sedežu Občine Selnica ob 
Dravi ter v Uradnem listu RS.

Koncedent si pridržuje pravico, da morebitne spre-
membe ali dopolnitve razpisa in razpisne dokumentacije 
objavi kot dopolnitev na spletni strani Občine Selnica ob 
Dravi (spremembe razpisne dokumentacije) in v Urad-
nem listu RS, najkasneje 10 dni pred potekom roka za 
oddajo ponudb.

Občina Selnica ob Dravi

Št. 330-0008/2022 Ob-3012/22
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica na 

podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 
27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22), Pra-
vilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 
in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje 
2015–2020 (Uradni list RS, št. 37/15), Odloka o rebalan-
su A proračuna Občine Sevnica za leto 2022 (Uradni list 
RS, št. 49/22) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22 in 96/22) objavlja

javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev  

za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva  
in podeželja v Občini Sevnica – štipendiranje 

bodočih prevzemnikov kmetij  
za šolsko leto 2022/2023

I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 
Sevnica.

II. Predmet javnega razpisa: Občina Sevnica razpi-
suje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ci-
ljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 
2021, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju držav-
nih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014 in Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.

III. Ukrep in višina razpisanih sredstev
Vrsta ukrepa po pravilniku (25. člen):
– ostali ukrepi: štipendiranje bodočih nosilcev kmetij.
Višina razpisanih sredstev je 14.280,00 EUR (pro-

računska postavka 19440 – konto 411799 Druge šti-
pendije).

IV. Splošna določila – pogoji za upravičence
1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki 

so opredeljeni v okviru ukrepa.
2. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, 

mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z 
javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev ter jo 
hraniti 10 let od zadnjega prejema sredstev.

3. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih 
sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel sred-
stev za isti namen iz drugih javnih sredstev (sredstva 
Republike Slovenije ali Evropske unije).

4. Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi doda-
tnih pogojev in meril, ki so navedeni v besedilu razpisa.

V. Predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški
Predmet podpore:
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju 

rednih dijakov, študentov kmetijske, živilske in gozdar-
ske stroke iz občine, ki bodo po končanem šolanju ostali 
in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki.

Cilj ukrepa je povečati strokovno usposobljenost 
nosilcev kmetijskih gospodarstev, s čimer se spodbuja 

http://www.selnica.si
http://www.selnica.si
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tudi uvajanje novih znanj in tehnologij kmetijske proiz-
vodnje.

Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec ima stalno prebivališče v Občini Sev-

nica in živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev v Občini Sevnica,

– upravičenec je lahko le eden iz posameznega 
kmetijskega gospodarstva,

– štipendija se dodeli izključno za prvi vpis v letnik 
(v primeru ponavljanja letnika ali vpisa v absolventski 
staž, prijavitelj ni upravičen do dodelitve sredstev).

Prijavitelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen in podpisan obrazec: Prijavni 

obrazec za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbu-
janje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica v 
letu 2022 – štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij,

– izjavo vlagatelja oziroma zakonitega zastopnika 
– pod točko 2. prijavnega obrazca,

– izjavo nosilca kmetijskega gospodarstva, da bo 
prosilec prevzemnik kmetije – pod točko 3. prijavnega 
obrazca,

– podpisan vzorec pogodbe – pod točko 5. prijav-
nega obrazca,

– original potrdilo o rednem vpisu v redni izobraže-
valni program,

– kopijo zadnjega šolskega spričevala oziroma ko-
pijo potrdila o opravljenem predhodnem letniku,

– kopijo potrdila o katastrskem dohodku lastnika 
kmetije za predhodno leto,

– kopijo zadnjega računalniškega izpisa subven-
cijskih obrazcev – zbirna vloga za neposredna plačila 
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za 
leto 2022,

– kopijo izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev 
o nosilcu in članih kmetijskega gospodarstva – kmetije 
(izdano s strani Upravne enote),

– potrdilo o stalnem prebivališču, ki ne sme biti sta-
rejše od 30 dni od datuma prijave na razpis,

– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo pro-
silec prejema),

– kopijo obeh strani bančne kartice, osebnega ra-
čuna ali prve strani hranilne knjižice.

Bruto intenzivnost pomoči:
Štipendija bo znašala do 170 EUR mesečno na 

upravičenca in se bo izplačevala 12 mesecev, torej v 
času trajanja celotnega šolskega oziroma študijskega 
leta 2022/2023.

Upravičenci do sredstev:
– udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI., 

VII. stopnje kmetijske, živilske in gozdarske smeri po 
Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema 
izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06, 
8/17), ki so predvideni za naslednike kmetij s sedežem 
na območju občine (vendar ne v primeru ponavljanja 
letnika ali absolventskega staža).

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ustreznost vsebine vloge namenu ukrepa,
– prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, ka-

terih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in 
prosilci z nižjimi dohodki na družinskega člana.

VI. Rok in način predložitve prijav
Vlogo vlagatelji vložijo na predpisanem obrazcu, 

ki ga izpolnjenega in podpisanega, skupaj s potrebnimi 
dokazili, pošljejo po pošti priporočeno (oznaka R) ali 
s povratnico (oznaka AR) na naslov Občina Sevnica, 
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica ali vložijo osebno (v spre-
jemni pisarni v pritličju), do 17. 10. 2022.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti 

s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 
17. 10. 2022) ali do konca delavnika (do 15. ure) oddana 
v sprejemni pisarni Občine Sevnica.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in opre-
mljene z:

a) – nazivom in naslovom vlagatelja,
– datumom oddaje vloge, ki ga označi pošta (če 

se pošilja po pošti) ali sprejemna pisarna (če se dostavi 
osebno),

– oznako, ki se glasi: »Ne odpiraj javni razpis – Šti-
pendije kmetijstvo«

b) obrazcem za opremo kuverte, ki je del razpisne 
dokumentacije.

Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne 
bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.

VII. Obravnavanje vlog
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, 

bo vloge odprla do 24. 10. 2022 v prostorih Občine Sev-
nica. Odpiranje ne bo javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija 
prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. V 
kolikor predlagatelj v zahtevanem roku vloge ne bo do-
polnil, bo le-ta s sklepom zavržena kot nepopolna.

Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih 
vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril navede-
nih v javnem razpisu.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
s sklepom Občine Sevnica najpozneje v roku 30 dni od 
datuma odpiranja prijav.

Prijavitelj lahko zoper sklep vloži pritožbo pri župa-
nu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je 
dokončna.

Po pravnomočnosti sklepa se upravičence pozove 
k podpisu pogodbe, s katero se uredijo medsebojne 
obveznosti pogodbenih strank. Pogodba mora biti pod-
pisana v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu, v na-
sprotnem se šteje, da upravičenec odstopa od vloge za 
pridobitev sredstev.

VIII. Nadzor in sankcije
Upravičenec mora do 1. 9. 2023 (dijaki) oziroma 

do 1. 10. 2023 (študenti) dostaviti potrdilo o uspešno 
opravljenem letniku. V primeru ponavljanja letnika se 
upravičenec ne more prijaviti na naslednji javni razpis 
oziroma se njegova vloga zavrne.

Prejemnik mora prejeta sredstva vrniti v celoti s 
pripadajočimi zakonskimi obrestmi, če:

– jih je pridobil na podlagi navedb neresničnih po-
datkov v vlogi ali na podlagi neverodostojne dokumen-
tacije,

– je za isti namen že prejel sredstva iz kateregakoli 
drugega javnega vira (sredstva Republike Slovenije ali 
Evropske unije),

– ni dostavil potrdila o uspešno opravljenem letniku,
– ni sporočil spremembe, ki vpliva na ohranitev 

statusa dijaka/študenta in s tem pravico do izplačila 
dodeljene štipendije.

V zgoraj navedenih primerih prejemnik izgubi tudi 
pravico do pridobitve drugih sredstev po Pravilniku o 
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeže-
lja v Občini Sevnica za naslednji dve leti.

IX. Razpisna dokumentacija: besedilo javnega raz-
pisa in vloga sta vlagateljem na voljo, od dneva objave 
v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka, na spletni 
strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) in v po-
slovnem času na naslovu Občine Sevnica, Oddelek za 
gospodarske dejavnosti, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica 
(pisarni št. 118 in 102).

X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Dodatne informacije so vlagateljem na voljo:

http://www.obcina-sevnica.si
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– na e-poštnem naslovu: vlasta.kuzmicki@obcina- 
sevnica.si in jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si;

– od ponedeljka do petka v času poslovnih ur, oseb-
no na naslovu Občine Sevnica ali tel. 07/81-61-233 pri 
Vlasti Kuzmički ali tel. 07/81-61-205 pri Jasmini Vese-
linović.

Občina Sevnica

Št. 300-0006/2022 Ob-3013/22
Občina Sevnica na podlagi Odloka o rebalansu A 

proračuna Občine Sevnica za leto 2022 (Uradni list RS, 
št. 49/22), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proraču-
na Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22 in 96/22) in Pra-
vilnika o podeljevanju štipendij za deficitarne poklice v 
Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 43/16), (v nadaljeva-
nju pravilnik), objavlja

javni razpis
za dodelitev štipendij za deficitarne poklice  

v Občini Sevnica za šolsko leto 2022/23
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 

Sevnica.
II. Predmet javnega razpisa, namen in cilj
Občina Sevnica razpisuje 25 štipendij za šolsko leto 

2022/2023 za izobraževanje za pridobitev izobrazbe za 
naslednje deficitarne poklice: kamnosek, tesar, izdelo-
valec kovinskih konstrukcij, oblikovalec kovin-orodjar, 
elektrikar, avtokaroserist, avtoserviser, pek, mesar, sla-
ščičar, gastronom – hotelir (kuhar, natakar), mizar, zidar, 
klepar- krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, sliko-
pleskar-črkoslikar, tapetnik, pečar-polagalec keramičnih 
oblog, gozdar, dimnikar, inštalater strojnih instalacij, ke-
mijski tehnik, gastronomsko-turistični tehnik, gastronom-
ski tehnik, strojni tehnik, elektrotehnik in lesarski tehnik.

Deficitarni poklici zapisani v slovnični obliki moške-
ga spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enako-
vredno za oba spola.

Štipendije se dodeljujejo posameznikom z name-
nom zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela glede 
na povpraševanje delodajalcev ter spodbujanja vpisa na 
vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospo-
darski razvoj in izboljšujejo zaposljivost ter tistih področij 
izobraževanja, za katere ni dovolj zanimanja.

III. Višina razpisanih sredstev in štipendije
Skupna višina razpisanih sredstev znaša 

24.000,00 EUR. Višina mesečne štipendije znaša 
80,00 EUR. Štipendija se izplačuje mesečno za 12 me-
secev v šolskem letu.

Sredstva so zagotovljena v Proračunu Občine Sev-
nica za leto 2022 na proračunski postavki 19440 Štipen-
dijska politika, konto 411799 Druge štipendije.

V kolikor namenska sredstva ne bodo zadoščala 
oziroma bodo presegala razpoložljiva namenska sred-
stva bo del sredstev z namenom, da se doseže zasta-
vljen cilj javnega razpisa zagotovljen dodatno iz Prora-
čuna Občine Sevnica za leto 2022.

IV. Pogoji razpisa
Za štipendije za deficitarne poklice v Občini Sevni-

ca zaprosi posameznik, ki izpolnjuje naslednje splošne 
pogoje:

– ima stalno prebivališče na območju Občine Sev-
nica,

– je v šolskem letu 2022/2023 v Republiki Sloveniji 
vpisan v enega od izobraževalnih programov srednje-
ga poklicnega/strokovnega izobraževanja za pridobitev 
poklicev navedenih v 1. točki tega razpisa in ima na tem 
področju pridobljen status dijaka,

– ni v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne 
registrirane dejavnosti, ni vpisan v evidenco brezposelnih 
oseb pri pristojnem organu oziroma ni poslovodna oseba 
gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda,

– hkrati ne prejema kadrovske štipendije, štipendije 
za deficitarne poklice odobrene s strani Javnega sklada 
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije ter 
druge občinske štipendije,

– v šolskem letu 2022/2023 se ne vpisuje ponovno 
v isti letnik,

– bo na izobraževalnem programu, za katerega 
štipendiranje se prijavlja, pridobil višjo raven izobrazbe 
od že pridobljene,

– je bil v izobraževalni program, za katerega uvelja-
vlja pravico do štipendije, prvič vpisan pred dopolnjenim 
22. letom starosti.

Štipendist mora zgoraj navedene točke izpolnjevati 
celoten čas upravičenosti do štipendije.

V. Razpisna dokumentacija
Vlagatelj mora predložiti:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec 

(tč. 1–tč. 5);
– parafiran vzorec pogodbe (pod tč. 6);
– potrdilo o stalnem prebivališču, ki ne sme biti sta-

rejše od 30 dni od datuma prijave na razpis;
– fotokopijo spričevala šolskega leta 2021/2022; 

če se vlagatelj v šolskem letu 2021/2022 ni izobraževal, 
mora priložiti fotokopijo spričevala zadnjega predhodne-
ga šolskega leta, ki ga je opravljal;

– original potrdilo o vpisu vlagatelja za šolsko leto 
2022/2023, iz katerega je razvidno, da je vlagatelj prvič 
vpisan v letnik oziroma potrjen obrazec Potrdilo o vpisu 
(pod tč. 5) s strani šole o vpisu vlagatelja v šolsko leto 
2022/2023;

– potrdilo oziroma dokument, ki izkazuje, da je 
bil vlagatelj prvič vpisan v izobraževalni program pred 
22. letom, v kolikor je ob oddaji vloge za štipendijo sta-
rejši od 22 let;

– fotokopijo obeh strani bančne kartice, osebnega 
računa ali prve strani hranilne knjižice.

VI. Izbirni postopek in merila za dodelitev sredstev
Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje 

javnega razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja 
tega pravilnika in javnega razpisa izbrani po naslednjem 
merilu: višja povprečna ocena v zaključnem razredu 
osnovne šole oziroma predhodnem zaključenem letniku.

Če ima več vlagateljev enako povprečno oceno 
v zaključnem razredu osnovne šole oziroma predho-
dnem zaključenem letniku in skupna višina štipendij za 
te vlagatelje presega zastavljen cilj javnega razpisa, se 
štipendija podeli tudi vsem vlagateljem v skupini z enako 
povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne šole 
oziroma predhodnem zaključenem letniku, s tem da se 
višina štipendije sorazmerno zmanjša glede na razpisa-
na sredstva vsem prejemnikom.

Če prejete vloge vlagateljev, ki izpolnjujejo pogo-
je, ne presegajo zastavljenega cilja javnega razpisa 
vrednosti razpisanih sredstev, se vloge vlagateljev ne 
razvrščajo po merilih, štipendija pa se dodeli vsem vla-
gateljem, ki izpolnjujejo pogoje.

Prijave, ki so prispele v roku, obravnava komisija, ki 
pripravi predlog za izbor. Strokovna komisija, imenovana 
s sklepom župana, bo vloge odprla do 24. 10. 2022 v 
prostorih Občine Sevnica. Odpiranje ne bo javno.

Če komisija ugotovi, da je potrebno prijavo do-
polniti, po zaključku zbiranja prijav, obvesti vlagatelja 
o pomanjkljivostih in ga pozove, da prijavo dopolni v 
8 dneh. Če prosilec v tem roku prijave ne dopolni, se 
prijava zavrže.

mailto:vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si
mailto:vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si
mailto:jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si
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O dodelitvi sredstev vlagateljem po tem pravilniku 
na predlog komisije odloča pooblaščena oseba. Prijavi-
telji bodo z izidom javnega razpisa pisno seznanjeni s 
sklepom najpozneje v roku 30 dni od dne, od katerega 
se šteje, da je vložena zadnja popolna vloga, med vsemi 
na javni razpis prispelimi pravočasnimi vlogami.

Zoper odločitev iz prejšnjega stavka lahko vlagatelj 
vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. 
Odločitev župana je dokončna.

Sklepanje pogodb z izbranimi štipendisti se opravi 
v 15 dneh od dokončnosti sklepa o izboru. Če kateri od 
štipendistov v roku 15 dni od vročitve pogodbe le-te ne 
podpiše, se šteje, da odstopa od pogodbe.

VII. Obveznosti štipendista
Štipendist je v času trajanja pogodbe dolžan Občini 

Sevnica v roku 8 dni od nastanka spremembe, ki bi lahko 
vplivala na štipendijsko razmerje, oziroma od takrat, ko 
je zanjo izvedel, sporočiti vsako spremembo, zlasti pa:

– prekinitev ali zaključek izobraževanja,
– spremembo vrste in področje izobraževanja,
– sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma začetek 

opravljanja samostojne registrirane dejavnosti,
– spremembo stalnega prebivališča,
– nastop starševskega dopusta in dopusta za nego 

in varstvo otroka,
– neizpolnjenih šolskih obveznosti zaradi višje sile,
– opravičljive zdravstvene razloge,
– ter druge okoliščine, ki se nanašajo na štipen-

dijsko razmerje oziroma zaradi katerih štipendist ne 
izpolnjuje več pogojev za pridobitev štipendije po tem 
pravilniku.

Neizpolnjevanje obveznosti obveščanja iz prejšnje-
ga odstavka tega člena s strani štipendista je sankcio-
nirano s prekinitvijo pogodbe, in sicer od trenutka dalje, 
ko so nastale spremembe.

Komisija za štipendiranje v primeru sprememb, ki 
vplivajo na štipendijsko razmerje, ponovno odloči o šti-
pendiji, na podlagi spremenjenih okoliščin.

Štipendist izgubi pravico do štipendije pred pote-
kom roka, določenega v pogodbi o štipendiranju in mora 
vrniti prejete zneske štipendije, skupaj z zakonitimi za-
mudnimi obrestmi, če:

– ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev štipendije 
po tem pravilniku,

– po svoji volji ali krivdi v času prejemanja štipendije 
prekine izobraževanje,

– spremeni smer izobraževanja, brez soglasja Ob-
čine Sevnica,

– pridobi štipendijo na podlagi posredovanja nere-
sničnih podatkov ali

– sklene pogodbo z drugim štipenditorjem (kadrov-
ske štipendije).

Če štipendist ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, 
ima Občina Sevnica pravico zahtevati vrnitev že izpla-
čanih zneskov.

Za področja, ki niso urejena s tem pravilnikom, se 
subsidiarno uporabljajo določila Zakona o štipendiranju 
(Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 
– ZUPŠ, 31/18 in 54/22 – ZUPŠ-1).

VIII. Dostopnost dokumentacije: besedilo javnega 
razpisa in vloga sta vlagateljem na voljo od dneva ob-
jave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka na 
spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) 
in v poslovnem času na naslovu Občine Sevnica, Od-
delek za gospodarske dejavnosti, Glavni trg 19a, 8290 
Sevnica (pisarni št. 118 in 102).

IX. Rok in način oddaje vlog
Vlogo vlagatelji vložijo na predpisanem prijavnem 

obrazcu, ki ga izpolnjenega in podpisanega, skupaj s 
potrebnimi dokazili, pošljejo po pošti priporočeno (ozna-

ka R) ali s povratnico (oznaka AR) na naslov Občina 
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica ali vložijo oseb-
no (v sprejemni pisarni v pritličju občinske stavbe), do 
17. 10. 2022.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 
17. 10. 2022) ali do konca delavnika (do 15. ure) oddana 
v sprejemni pisarni Občine Sevnica.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in opre-
mljene z:

a) – nazivom in naslovom prijavitelja,
– datumom oddaje vloge, ki ga označi pošta (če 

se pošilja po pošti) ali sprejemna pisarna (če se dostavi 
osebno) in

– z oznako, ki se glasi: »Ne odpiraj javni razpis – 
Deficitarne štipendije«

b) oziroma obrazcem za opremo kuverte, ki je del 
razpisne dokumentacije.

Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne 
bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.

X. Dodatne informacije
Dodatne informacije so vlagateljem na voljo:
– na e-poštnem naslovu: vlasta.kuzmicki@obcina- 

sevnica.si in jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si,
– od ponedeljka do petka v času poslovnih ur, 

osebno na naslovu Občine Sevnica ali tel. 07/81-61-233 
pri Vlasti Kuzmički ali na tel. 07/81-61-205 pri Jasmini 
Veselinović.

Občina Sevnica

Št. 3510-53/2022 O405 Ob-3028/22
Na podlagi določil Pravilnika o postopkih za izvr-

ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 
96/22 in 105/22 – ZZNŠPP) in Odloka o proračunu Ob-
čine Krško za leto 2022 (Uradni list RS, št. 202/21 in 
58/22) Mestna občina Krško objavlja

javni razpis
za sofinanciranje obnove mestnega jedra Krško, 

trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb 
za leto 2022

I. Neposredni proračunski uporabnik: Mestna Obči-
na Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so stavbe v mestnem je-

dru Krško, trgu Brestanica ter posamezne zgodovinske 
stavbe, katerih oblikovanje nosi značilnosti, zaradi kate-
rih je bilo območje kot celota prepoznano za naselbinsko 
kulturno dediščino v okviru dela naselij, varovanih kot 
naselbinska dediščina:

– Podbočje – Vas (EŠD 17412)
– Leskovec pri Krškem – Mestno jedro (EŠD 17322)
– Raka – Vas (EŠD 17321).
Sofinancira se:
1. projektna dokumentacija za funkcionalno obnovo
2. izvedba obnov zunanjih delov stavb s ciljem funk-

cionalne izrabe in izgleda:
– za obnovo fasade 
– za obnovo strehe
– za dodatna podstrešna stanovanja za oddajo v 

neprofitni najem
– za lokale s turistično ponudbo (spominki, bižu-

terija, gostinska ponudba, predstavitvene dejavnosti, 
turistične sobe …)

– za obnovo objekta kulturne dediščine
– za obnova zunanjosti gospodarskih objektov.

http://www.obcina-sevnica.si
mailto:vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si
mailto:vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si
mailto:jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si
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III. Pogoji za dodeljevanje sredstev
Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki:
– so lastniki zgradb v predelu starega mesta Krško 

od vhoda iz Pijavške strani do mostu čez reko Savo, ali 
so lastniki zgradb v območju starega trga Brestanica, ali 
so lastniki posameznih zgodovinskih stavb, katerih obli-
kovanje nosi značilnosti, zaradi katerih je bilo območje 
kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno dedišči-
no v okviru dela naselij, varovanih kot naselbinska dedi-
ščina: Podbočje – Vas, Leskovec pri Krškem – Mestno 
jedro, Raka – Vas;

– so ali bodo do konca razpisa pripravile projektno 
dokumentacijo za obnovo ali so dela tudi izvedle;

– so dela izvedle na osnovi veljavnega dovoljenja 
in Soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine; če 
pa so obnavljale fasado na območju Zatona, so dela 
izvedle v skladu z usmeritvami za prenovo fasad, ki so 
podane v prilogi Strokovnih podlag za obnovo fasad na 
območju Zatona;

– predložijo ustrezne račune za že izvedena dela v 
letu 2022 (do konca razpisnega roka) z dokazilom o plačilu.

Vlogo na razpis lahko na podlagi pooblastila vseh 
posameznih solastnikov vloži tudi upravnik, ki upravlja 
stavbo skladno s določbami predpisa, ki ureja stanovanja.

IV. Višina razpoložljivih sredstev in merila za do-
delitev

Okvirna višina sredstev, namenjenih za Projekt ob-
nove individualnih hiš v mestnih jedrih na proračunski 
postavki 5762 Obnova individualnih hiš v mestnih jedrih, 
konto 4314 Investicijski transferi posameznikom in za-
sebnikom je 50.000,00 EUR.

Sredstva za sofinanciranje obnov se dodelijo v 
ustreznem odstotku od vrednosti pogodbenih del brez 
DDV, in sicer v višini največ 50 % upravičenih stroškov, 
vendar ne več kot:

– 20 EUR/m2 obnovljene fasade stavbnega pročelja 
(brez površine oken in vrat);

– 100 EUR/m2 površine obnovljenega zunanjega 
stavbnega pohištva (okna in vrata);

– 30 EUR/m2 površine obnovljene strehe;
– 1000 EUR za izdelano projektno dokumentacijo;
– maksimalno 10.000 EUR na posamičen objekt.
V kolikor bo seštevek vseh zneskov na popolnih 

vlogah, ki bodo prispele na javni razpis višji, kot so za-
gotovljena sredstva v proračunu Občine Krško, se bodo 
sredstva preračunala po deležu (količniku) sofinanciranja.

Občina Krško si pridržuje pravico, da zagotovljenih 
sredstev iz prvega odstavka te točke ne podeli in vse 
ponudbe zavrne oziroma podeli skupno nižji znesek od 
zagotovljenega v proračunu.

V. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane doku-

mentacije:
1. Prijavni obrazec,
2. Priloge:
Priloga 1: Dokazila o lastništvu objektov,
Priloga 2: Projektna dokumentacija,
Priloga 3: Popis del in predračunska vrednost in-

vesticije,
Priloga 4: Dokazilo o pravici graditi,
Priloga 5: Pogoje in Soglasje Zavoda za varstvo 

kulturne dediščine Slovenije OE Novo Mesto
Priloga 6: Fotografija (lahko v e-obliki – CD/DVD, USB 

ključ ali drug spominski medij) stanja pred izvedbo del,
Priloga 7: Fotokopije računov in dokazil plačil iz-

vedenih del,
Priloga 8: Izjava vlagatelja, da sprejema razpisne 

pogoje, ki so sestavni del javnega razpisa,
Priloga 9: Pooblastilo.
3. Vzorec pogodbe.

Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z jav-
nim razpisom za sofinanciranje obnove starega mestne-
ga jedra Krško, trga Brestanica in posameznih zgodo-
vinskih stavb za leto 2022 in to razpisno dokumentacijo.

Vloga mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku.
Vloga je popolna, če:
– je priložen izpolnjen originalni obrazec »Prijavni 

obrazec – sofinanciranje obnove starega mestnega je-
dra Krško, trga Brestanica in posameznih zgodovinskih 
stavb za leto 2022«;

– je obrazec »Prijavni obrazec – sofinanciranje ob-
nove starega mestnega jedra Krško, trga Brestanica in 
posameznih zgodovinskih stavb za leto 2022 datiran in 
podpisan na zahtevanih mestih;

– so vse zahtevane priloge in dokazila, ki so nave-
dene v točki V. te razpisne dokumentacije, priložene v 
navedenem vrstnem redu.

VI. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po 

tem razpisu morajo prispeti najkasneje do ponedeljka, 
17. 10. 2022, na naslov: Mestna občina Krško, Oddelek 
za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) 
ali do 15. ure oddana v glavni pisarni Mestne občine 
Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojni-
cah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene 
z oznako: »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis za so-
financiranje obnove starega mestnega jedra Krško, 
trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb za 
leto 2022.«

VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila 

predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo 
z odločbo imenuje župan.

2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna 
komisija v roku 14 delovnih dni po razpisnem roku na 
Mestni občini Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 
8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku 
8 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo pre-
dlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. 
Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrez-
no, bodo zavrnjene.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemelje-
ne pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo 
razpisnih pogojev).

5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo 
strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev, ki so 
sestavni del tega javnega razpisa.

6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga 
pripravi komisija, občinska uprava s sklepom sprejme 
odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dode-
ljenih sredstev.

7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogod-
bo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Pre-
jemnikom bodo sredstva nakazana 30. dan od prejema 
podpisane pogodbe.

VIII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki 
obveščeni o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi ozi-
roma ne dodelitvi sredstev občinska uprava s sklepom v 
roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo 
prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik 
v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane 
pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev 
sredstev.
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Zoper sklep je dovoljena pritožba na župana 
Mestne občine Krško v roku 8 dni od prejema skle-
pa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge zaradi 
katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne mo-
rejo biti postav ljeni pogoji za dodeljevanje sredstev. 
Pritožba se poda pisno priporočeno po pošti, pisno 
neposredno ali ustno na zapisnik. Vložena pritožba 
ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predla-
gatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev 
je dokončna.

IX. Informacije: razpisna dokumentacija je doseglji-
va na spletni strani Mestne občine Krško www.krsko.si 
v rubriki razpisi in objave ali pa jo lahko zainteresirani 
dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske 
dejavnosti Mestne občine Krško. Dodatne informacije 
v zvezi z javnim razpisom posreduje Miloš Kukovičič, 
tel. 07/49-81-309, e-mail: milos.kukovicic@krsko.si, v 
času uradnih ur.

Mestna občina Krško

Št. 302-2/2022 Ob-3040/22
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20, 11/22, 96/22, 105/22 
– ZZNŠPP) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za raz-
voj gospodarstva v Mestni občini Celje (Uradni list RS, 
št. 76/15, 48/18 in 93/20) ter Uredbe Komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis (v nadaljevanju: Uredba Komisije), 
Mestna občina Celje objavlja

javni razpis
za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva  
v Mestni občini Celje za leto 2022 za mikro, mala  

in srednje velika podjetja (MSP)
I. Namen javnega razpisa: sredstva po tem razpi-

su se dodeljujejo, kot uresničevanje nalog občine na 
podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 
– ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 
– ZIUOOPE) z namenom omogočanja pogojev za go-
spodarski razvoj občine z namenom povečevanja mož-
nosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih 
delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških 
in inovacijskih potencialov in vzpostavljanja ugodnega 
podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj gospo-
darstva in inovativnosti v občini.

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na 
področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po 
pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje 
ukrepe:

– Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nemateri-
alnih investicij,

– Ukrep 2: sofinanciranje stroškov komunalnega 
prispevka,

– Ukrep 3: sofinanciranje najemnin poslovnih pro-
storov,

– Ukrep 4: sofinanciranje samozaposlovanja in od-
piranja novih delovnih mest,

– Ukrep 5: sofinanciranje zagona podjetij v inkuba-
torjih in tehnoloških parkih,

– Ukrep 7: sofinanciranje stroškov turistične infra-
strukture.

III. Višina razpisanih sredstev
Sredstva za izvedbo ukrepov 1, 2, 3, 4, 5 in 7 so 

zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 
2022 v višini 231.000,00 EUR (proračunska postavka 
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti). 
Predvidena okvirna sredstva po področjih so sledeča:

– 50.000 EUR za sofinanciranje materialnih in ne-
materialnih investicij (ukrep 1)

– 40.000 EUR za sofinanciranje stroškov komunal-
nega prispevka (ukrep 2)

– 61.000 EUR za projekte v katere vstopa MOC s 
področja podjetništva in gospodarstva:

– za sofinanciranje najemnin poslovnih prosto-
rov v višini 41.000,00 EUR (ukrep 3)

– za sofinanciranje samozaposlovanja in odpira-
nja novih delovnih mest v višini 10.000,00 EUR (ukrep 4)

– za sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih 
in tehnoloških parkih v višini 10.000,00 EUR (ukrep 5)

– 80.000,00 EUR sofinanciranje stroškov turistične 
infrastrukture (ukrep 7).

Prijavitelj se lahko prijavi na enega ali več ukrepov, 
navedenih v tem razpisu. V primerih, ko se prijavitelj 
prijavlja na več ukrepov, bo le-ta lahko prejel finančno 
vzpodbudo le za en ukrep, in sicer za tistega, za katerega 
bo prejel najvišje število točk od vseh oddanih vlog istega 
vlagatelja. V primeru, da vloge dosežejo enako število 
točk, se bo upoštevala tista vloga, ki je prispela prej.

Izjema je dopustnost kumulacije v primeru oddaje 
vloge za ukrep 4 in za še drug(e) ukrep(e), kjer bo lahko 
poleg ukrepa 4, izbran še za en ukrep, in sicer za tiste-
ga, pri katerem bo vlagatelj izmed vseh svojih oddanih 
vlog prejel najvišje število točk. V takšnem primeru se 
takšnemu vlagatelju lahko podeli finančna spodbuda le 
do skupne višine 20.000,00 EUR za oba ukrepa skupaj.

Kvote po posameznih področjih so orientacijske in 
se v primerih, da ne bodo dodeljene v celoti po posa-
meznih ukrepih podelijo med druge ukrepe po priorite-
tah: ukrepi 4, 3, 2, 7, 5 in 1.

IV. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Upravičenci do pomoči so:
– podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju 

občine,
– podjetja, ki izvajajo enega izmed ukrepov iz tega 

razpisa, in ima učinke v Mestni občini Celje, kar je 
podrobneje predpisano pri posameznem ukrepu tega 
razpisa.

Za podjetje se po tem razpisu šteje:
– samostojni podjetnik posameznik,
– mikro, mala in srednja velika podjetja (MSP) iz 

člena 2 Priloge k Priporočilu 2003/361/ES, pri čemer so 
srednja podjetja upravičena samo za ukrep 1 in 2.

Za izvajanje ukrepov se uporabljajo določila dode-
ljevanja pomoči de minimis.

Upravičenci do nepovratnih sredstev se razlikujejo 
glede na ukrep, za katerega se prijavljajo.

Do podelitve sredstev po tem razpisu niso upravi-
čena podjetja, ki:

– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v stanju kapitalske neustreznosti po zakonu o 

finančnem poslovanju podjetij,
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reše-

vanje in prestrukturiranje,
– sodijo v sektor ribištva in ribogojstva,
– sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih 

proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi 
Evropske skupnosti,

– nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine,
– nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obvez-

nosti do delavcev,
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– ne izpolnjujejo drugih pogojev, določenih pri posa-
meznih ukrepih, za katerega dajejo vlogo,

– delujejo na področju predelave in trženja kme-
tijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o 
ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:

– če je znesek pomoči določen na podlagi cene 
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v 
celoti prenese na primarne proizvajalce,

– za katere je bila ugotovljena hujša nepravilnost pri 
porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbe-
nih obveznosti, zaradi česar je Mestna občina Celje ozi-
roma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o finan-
ciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.

Za razpisane ukrepe velja, da se pomoč dodeljuje 
za že izvedene aktivnosti, razen za ukrep 7, kjer se po-
moč lahko dodeljuje tudi za predvidene aktivnosti, ki pa 
bodo izvedene do 31. 12. 2022.

Upravičenci lahko uveljavljajo pomoči de minimis 
za stroške za:

– ukrep 1, 2, 3, in 5 za obdobje od 1. 9. 2021 do 
31. 8. 2022, za ukrepa 1 in 2 pa tudi za upravičene 
stroške za že začete investicije v tem obdobju, ki bodo 
zaključene do zaključka roka za oddajo vlog po tem raz-
pisu, pri čemer se upoštevajo dejansko nastali in plačani 
stroški v tem obdobju;

– ukrep 7: za obdobje 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 
(bodoče aktivnosti, ki bodo dejansko izvedene najkas-
neje do 31. 12. 2022);

– ukrep 4: sofinanciranje stroškov obveznih pri-
spevkov za obdobje od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2022 
(plačilo prispevkov v navedenem obdobju za največ 
12 mesecev, pri čemer so lahko prispevki za to obdobje 
plačani po tem obdobju, a vseeno pravočasno glede na 
področno zakonodajo (npr. v mesecu septembru 2022 
za avgust 2022)).

Pomoč, odobrena po pravilu de minimis, lahko po-
kriva do 100 % upravičenih stroškov (brez DDV); ra-
zen za ukrepe 1, 2 in 7, kjer pomoč pokriva do naj-
več 50 % upravičenih stroškov (brez DDV). Pri ukrepu 
št. 3 je upravičenec upravičen do 50 % plačane naje-
mnine v zgoraj navedenem obdobju, vendar ne več kot 
5 EUR/m2 in skupno ne več kot 1.000 EUR.

Ostali pogoji dodeljevanja pomoči de minimis so 
razvidni iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj 
gospodarstva v Mestni občini Celje (Uradni list RS, 
št. 48/18, 48/18 in 93/20) in Uredbe Komisije.

Pomoči de minimis po tem razpisu se bodo dodelile 
pod pogojem, da bodo upravičenci, ki se prijavljajo za 
ukrepe po pravilih de minimis v izogib morebitni pre-
seženi zgornji meji de minimis pomoči ter intenzivnosti 
pomoči po drugih predpisih, pred dodelitvijo sredstev 
podal pisno izjavo o:

– že prejetih de minimis pomočeh, vključno z na-
vedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku,

– kandidaturi za de minimis pomoč in o že odobreni 
in še ne izplačani de minimis pomoči,

– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za 
iste upravičene stroške,

– o povezanih družbah ter o združitvi ali razdelitvi 
podjetij.

Pomoči de minimis ne smejo biti neposredno pove-
zane z izvozno dejavnostjo upravičenca in se ne smejo 
dodeljevati pod pogojem, da se domačim proizvodom 
daje prednost pred uvoženimi.

Pomoči de minimis niso namenjene nabavi vozil 
za cestni prevoz tovora tistim podjetjem, ki opravljajo 
dejavnost tovornega prometa.

Občina bo pisno obvestila prejemnika, da mu je 
bila pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu 
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decem-
bra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delo-
vanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni 
list EU 352, 24. 12. 2013) ter o višini prejetega zneska 
»de minimis« pomoči.

Občina bo kot dajalec pomoči hranila evidence o 
individualni pomoči »de minimis« 10 let od datuma do-
delitve pomoči.

V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de 
minimis ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če 
bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena 
intenzivnost pomoči, določena v uredbi o skupinskih iz-
jemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija.

Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjet-
ju, ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih 
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen po-
moči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev 
države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v 
komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgor-
nja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).

Enotno podjetje se tolmači skladno z Uredbo Ko-
misije.

Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, 
dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 
do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.

Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, 
dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« 
do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000).

V. Osnovni pogoji razpisa po posameznih ukrepih
Obrazci, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, 

in razpisna dokumentacija so objavljeni na spletni strani 
Mestne občine Celje, https://moc.celje.si/javna-narocila.

1. Ukrep: Sofinanciranje materialnih in nematerial-
nih investicij

Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij in 
zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast s sofinan-
ciranjem materialnih in nematerialnih investicij.

Upravičeni stroški za materialne investicije na ob-
močju občine po tem razpisu so:

– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč 
na območju občine,

– stroški pridobivanja projektne in investicijske do-
kumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,

– stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih 
prostorov,

– stroški nakupa proizvodne opreme in celovita ob-
nova obstoječe proizvodnje.

Upravičeni stroški za nematerialne investicije so:
– stroški nakupa patentov, licenc, know-how-a ali 

nepatentiranega tehničnega znanja ter programske 
opreme za proizvodne procese.

Neupravičeni stroški so stroški nakupa drobnega 
inventarja in pohištva.

Vlagatelj za investicije, ki se nanašajo na določe-
no stavbo ali prostor, tehnološko ali proizvodno linijo, 
tehnološko ali programsko opremo ali drugo prijavljeno 
investicijo, ki pomeni nadaljevanje že začete investicije 
v širšem smislu, in so bile v zadnjih treh letih že delno 
sofinancirane iz preteklih občinskih razpisov za spod-
bujanja gospodarstva, po tem razpisu ne more prejeti 
sredstev za te investicije.

Upravičenci do pomoči so podjetja iz IV. poglavja 
tega razpisa:

– ki investirajo v razvoj ali razširitev dejavnosti na 
geografskem območju, ki je predmet tega razpisa,
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– ki opravljajo glavno dejavnost, razvrščeno v na-
slednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno 
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 69/07 in 17/08): C – Predelovalne dejavnosti, 
F – Gradbeništvo, H – Promet in skladiščenje, J – In-
formacijske in komunikacijske dejavnosti, M – strokov-
ne, znanstvene in tehnične dejavnosti, pri dejavnosti 
S – Druge dejavnosti pa le, v kolikor se nanašajo na 
dejavnost podskupin 95 in 96, G – Trgovina, razen 
trgovskih centrov s svojimi franšizami in dislociranimi 
enotami ter I – gostinstvo;

– ki zaposluje najmanj eno osebo zaposleno za 
poln delovni čas.

Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih 
sredstev za kritje stroškov posamezne investicije že 
ob začetku izvajanja investicije. Posojilo ali drug način 
financiranja investicije (npr. leasing) ne šteje za lastna 
sredstva. Finančna konstrukcija mora obsegati celotno 
zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije 
z navedbo virov z dokazili. Pri zapiranju finančne kon-
strukcije celotne investicije se lahko upoštevajo tudi 
premostitvena sredstva, kot so npr. posojila, vendar ne 
tudi za minimalni obseg lastnih sredstev po tem razpisu.

Materialna in nematerialna investicija mora ostati v 
lasti upravičenca najmanj 5 let.

Višina pomoči je omejena na največ 50 % upraviče-
nih stroškov oziroma največ do višine 10.000 EUR na 
posameznega upravičenca.

Upravičenec, ki bo po tem ukrepu zavrnil dode-
ljeno pomoč, ne bo upravičen do prejema pomoči iz 
naslednjega razpisa za dodeljevanje pomoči za razvoj 
gospodarstva v Mestni občini Celje.

2. Ukrep: Sofinanciranje stroškov komunalnega pri-
spevka

Namen sofinanciranja stroškov komunalnega prispev-
ka je povečanje možnosti za ustanavljanje, rast in investi-
ranje podjetij, ustanavljanje novih tehnoloških in inovativnih 
podjetij ter ustvarjanje novih delovnih mest s ciljem vzpo-
stavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj.

Upravičeni stroški so:
– stroški komunalnega prispevka.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz IV. poglavja 

tega razpisa ter:
– ki investirajo v razvoj ali razširitev dejavnosti na 

geografskem območju, ki je predmet tega razpisa,
– ki opravljajo glavno dejavnost, razvrščeno v na-

slednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno 
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 69/07 in 17/08): C – Predelovalne dejavnosti, 
F – Gradbeništvo, H – Promet in skladiščenje, J – Infor-
macijske in komunikacijske dejavnosti, M – Strokovne, 
znanstvene in tehnične dejavnosti. Izjemoma so mo-
goči upravičenci, ki opravljajo tudi glavno dejavnost: 
S – Druge dejavnosti – v kolikor se nanašajo na dejav-
nost podskupin 95 in 96, G – Trgovina, razen trgovskih 
centrov s svojimi franšizami in dislociranimi enotami ter 
I – gostinstvo,

– ki zaposluje najmanj eno osebo zaposleno za 
poln delovni čas.

Upravičenec mora izvajati dejavnost v stavbi, ki stoji 
na zemljišču/ih, ki so bile predmet sofinanciranja v občini 
najmanj 5 let po zaključku investicije. Upravičenec mora 
imeti zaposleno najmanj eno osebo za polni delovni čas.

Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru, da 
ima pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za 
izvedbo investicije in v celoti plačan komunalni prispevek.

Višina pomoči je omejena na največ 50 % upra-
vičenih stroškov oziroma največ do skupne višine 
20.000,00 EUR na posameznega upravičenca.

V primeru dodeljenih sredstev za ukrep sofinancira-
nja komunalnega prispevka bo moral upravičenec, v ko-
likor bo v skladu s prvim odstavkom 225. člena Zakona o 
urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17 in 
nasl.) upravičen do vračila že plačanega komunalnega 
prispevka, občini povrniti dodeljena finančna sredstva 
po tem razpisu. Ob vračilu komunalnega prispevka s 
strani občine bo opravljen pobot v višini dodeljenih sred-
stev po tem razpisu, vključno z morebitnimi obrestmi.

3. Ukrep: Sofinanciranje najemnin poslovnih pro-
storov

Namen ukrepa je spodbujanje lokalnega gospodar-
skega razvoja s poudarkom razvoja starega mestnega 
jedra in ustvarjanje novih delovnih mest ter zapolnitev 
praznih poslovnih prostorov v starem mestnem jedru in 
območju dela mestnega predela Breg.

Subvencija je namenjena za najem pritličnih po-
slovnih prostorov za območje Starega mestnega jedra 
in Brega. Območje je podrobneje določeno v Odloku o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni 
list RS, št. 83/16 in nasl.). Najvišje možno sofinanciranje 
najemnine je do 50 % plačane najemnine v relevantnem 
obdobju oziroma največ 5 EUR/m2, skupaj pa največ 
1.000,00 EUR na posameznega upravičenca. Upravi-
čen strošek je neto najemnina (brez vključenih davčnih 
dajatev) in brez stroškov obratovanja. V primeru dvoma 
o višini najemnine si komisija pridržuje pravico prever-
janja tržne najemnine skladno z Zakonom o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in Pravilnikom o od-
dajanju poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Celje 
v najem (Uradni list RS, št. 8/17).

Upravičenci do pomoči so podjetja iz IV. poglavja 
tega razpisa, ki najemajo ali že imajo najete pritlične 
poslovne prostore na območju starega mestnega jedra 
in območja dela mestnega predela Breg (tudi podjetja, ki 
nimajo sedeža v občini, vendar so najemniki poslovnih 
prostorov na območju starega mestnega jedra in območ-
ja dela mestnega predela Breg).

Isti upravičenec se lahko prijavi na razpis za sofi-
nanciranje več najetih lokalov, pri čemer mora za vsak 
poslovni prostor podati svojo prijavo.

Višina sofinanciranja je do 50 % upravičenih stroš-
kov (brez vključenega DDV), vendar največ 5 EUR/m2 
najemnine oziroma do skupnega zneska 1.000,00 EUR 
na posameznega upravičenca oziroma pri več prijavah 
na različne poslovne prostore za vsak poslovni prostor 
največ 1.000,00 EUR.

Za »najem stola« za opravljanje kozmetičnih stori-
tev (frizerstvo, manikira ipd.) se šteje, da ima najemnik 
najetih vsaj 10 m2 poslovnega prostora.

4. Ukrep: Sofinanciranje samozaposlovanja in od-
piranja novih delovnih mest

Namen pomoči je povečevanje števila zaposlenih 
in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje 
brezposelnosti.

Upravičeni stroški so:
– stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 

12 mesečnih plačanih obveznih prispevkov,
– stroški za odpiranje novega delovnega mesta v 

višini do 12 mesečnih plačanih obveznih prispevkov,
– stroški za zaposlitev registrirano brezposelnega 

iskalca prve zaposlitve v višini do 12 mesečnih plačanih 
obveznih prispevkov.

Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve 
so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju 
občine in registrirajo dejavnost na podlagi Zakona o go-
spodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini 
in glavni poklic in je tudi poslovni sedež na območju 
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občine in so se samozaposlili od 1. 1. 2021 dalje in še 
niso zaprosili za pomoč iz tovrstnih razpisov.

Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih 
delovnih mest so podjetja IV. poglavja tega javnega 
razpisa, ki imajo poslovni sedež na območju občine in 
podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo 
na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za 
namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na 
območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno 
v primeru zaposlitve registrirane brezposelne osebe s 
stalnim bivališčem na območju občine in v kolikor nova 
zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposle-
nih nad najvišjim stanjem v preteklem letu brez upošte-
vanja upokojitev. Za nove zaposlitve delavcev se štejejo 
zaposlitve od 1. 1. 2021 dalje in da za zaposlitve še ni 
bila dodeljena pomoč iz tovrstnih razpisov.

Višina sofinanciranja je do 100 % upravičenih stroš-
kov, vendar največ do zneska 3.000,00 EUR na posa-
meznega prijavitelja.

Za samozaposlitev po tem ukrepu se šteje opravlja-
nje pridobitne dejavnosti kot svoje izključne dejavnosti, 
s statusom samostojnega podjetnika oziroma zaposlitev 
za redni delovni čas v družbi, katere ustanovitelj oziroma 
soustanovitelj je prejemnik, za najmanj 2 leti od sofinan-
ciranja po tem ukrepu, za njeno prenehanje pa se šteje 
odjava iz obveznih socialnih zavarovanj za delovni/za-
varovalni čas 40 ur na teden.

Prijavitelj mora biti samozaposlen ob oddaji vloge 
po tem razpisu.

Za zaposlitev po tem ukrepu se šteje zaposlitev za 
redni delovni čas za najmanj 2 leti od sofinanciranja po 
tem ukrepu v podjetju, katerega ustanovitelj oziroma 
soustanovitelj je prejemnik, za njeno prenehanje pa se 
šteje odjava iz obveznih socialnih zavarovanj za delov-
ni/zavarovalni čas 40 ur na teden.

V primeru, da upravičenec za zaposleno osebo ozi-
roma v primeru samozaposlitve zase prejme subvencijo 
tudi s strani državnih, evropskih ali drugih virov, mora 
trajati zaposlitev osebe še najmanj 2 leti po izteku zah-
tev sofinanciranja iz drugih virov (državnih, evropskih 
ipd.), kar upravičenec dokazuje s podaljšanjem pogodbe 
ali drugimi ustreznimi dokazili.

Stopnje in ravni visokošolske izobrazbe se upošte-
vajo skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacij-
skega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni 
list RS, št. 46/06 in 8/17).

5. Ukrep: Sofinanciranje zagona podjetij v inkuba-
torjih in parkih

Namen pomoči je spodbujanje zagona podjetij v 
subjektih inovativnega okolja v podjetniških inkubator-
jih,) in spodbujanje ustanavljanja novih tehnoloških in 
inovativnih podjetij.

Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave prototipa,
– promocija prototipa, njegovo načrtovanje prodaje 

in oglaševanje, raziskave potreb in možnosti tržišča,
– stroški dela redno zaposlenih do 3 bruto minimal-

nih mesečnih plač.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz IV. poglavja 

tega razpisa, ki imajo poslovni sedež na območju obči-
ne, da so mlado podjetje, registrirano po 1. 9. 2020, in 
imajo na dan objave tega razpisa v Uradnem listu RS 
sklenjeno pogodbo o članstvu v inkubatorju oziroma teh-
nološkem parku in plačano članarino za to članstvo ter 
izpolnjuje enega od spodaj navedenih pogojev:

– podjetje je prejemnik investicije semenskega ka-
pitala s strani zasebnega ali javnega vlagatelja

– podjetje je prejemnik sredstev s strani Slovenske-
ga podjetniškega sklada – razpisa P2, ali

– podjetje je sodelovalo na tekmovanju Start: up 
leta Slovenije in prejelo vsaj 50 % maksimalnega števila 
točk oziroma doseglo vidnejšo uvrstitev na primerljivem 
domačem ali tujem tekmovanju.

Višina sofinanciranja je:
– do 100 % upravičenih stroškov za izdelavo pro-

totipa, marketing prototipa in stroške redno zaposlenih
skupaj največ do zneska 2.500,00 EUR na posamezne-
ga upravičenca. Ob tem ni dovoljeno dvojno sofinancira-
nje, tj. sofinanciranje stroškov, za katere je upravičenec 
že prejel sredstva iz drugih javnih virov.

7. Ukrep: Sofinanciranje stroškov turistične infra-
strukture

Namen sofinanciranja stroškov turistične infrastruk-
ture je vzpodbuditi izvajalce turističnih aktivnosti na turi-
stičnih območjih Mestne občine Celje z namenom dopri-
nosa prepoznave Celja kot turistične destinacije.

Predmet sofinanciranja so investicije na območju:
– Šmartinskega jezera, kjer je ukrep usmerjen v pod-

poro aktivnostim razvoja novih in inovativnih turističnih pro-
duktov in storitev, povečanju kakovosti obstoječih produk-
tov ter razvoju turistične destinacije Šmartinsko jezero, in

– starega mestnega jedra Celja, kjer je ukrep 
usmerjen v povečanje kakovosti izrabe površin za tu-
ristične namene.

Namen ukrepov je okrepiti konkurenčnost in kako-
vost turističnega gospodarstva mesta Celje.

Upravičeni stroški so:
– stroški sofinanciranja turističnih produktov, ki se iz-

vajajo na turističnem območju Šmartinskega jezera, za kar 
se šteje območje Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za območje krajinske zasnove Šmartinsko jezero, Uradni 
list RS, št. 70/06, in na območju Starega mestna jedra 
Celje, ki je identično z območjem iz ukrepa 3 tega razpisa;

– stroški sofinanciranja ureditve gostinskih vrtov 
na turističnem območju Starega mestnega jedra Celje;

– stroški iz prejšnjih alinej, ki so nastali oziroma 
bodo nastali v obdobju 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Za upravičene stroške se ne štejejo stroški zasadi-
tev, dekoracij, tekstilij ipd.

Za priznavanje upravičenih stroškov je potrebno 
pridobiti pozitivno urbanistično mnenja Mestne občine 
Celje. V območju Starega mestnega jedra Celje je po-
trebno pridobiti tudi pozitivno soglasje pristojnega Za-
voda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, 
za območje Šmartinskega jezera pa v primeru posega 
na vodno zemljišče ali priobalni pas, dovoljenje Direkcije 
za vode (DRSV).

V primeru, da prispe več vlog kot je na voljo sred-
stev za ta ukrep, imajo prednost investicije, ki še niso 
bile sofinancirane iz preteklih občinskih razpisov za 
spodbujanja gospodarstva po tem razpisu.

Upravičenci do pomoči so podjetja iz IV. poglavja 
tega razpisa:

– ki imajo poslovni sedež na območju občine ozi-
roma opravljajo dejavnost na geografskem območju iz 
tega ukrepa, za katero se prijavlja na javni razpis glede 
na namen pomoči.

Višina pomoči je omejena na največ 50 % upra-
vičenih stroškov oziroma največ do skupne višine 
20.000,00 EUR na posameznega upravičenca.

VI. Rok oddaje vlog in način prijave
Vloga mora prispeti ne glede na način pošiljanja v 

glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 
3000 Celje najkasneje do 26. 9. 2022 do 15. ure.

Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcih, ki 
so sestavni del razpisne dokumentacije oziroma vse-
binsko identičnih obrazcih in mora biti izpolnjena v slo-
venskem jeziku.
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Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziro-
ma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako 
izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

V primeru, da se prijavitelj prijavlja na več ukrepov, 
za katere je kumulacija dopustna, se odda vloge za vsak 
ukrep posebej v svoji kuverti.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-
roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Le 
tako izdelana prijava se bo obravnavana kot popolna.

Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentaci-
jo je potrebno dostaviti v zaprti pisemski ovojnici na na-
slov Mestne občine Celje, Glavna pisarna, Trg Celjskih 
knezov 9, 3000 Celje.

Na sprednjo stran pisemske ovojnice je potrebno 
prilepiti pravilno izpolnjen in označen obrazec št. 0 iz 
razpisne dokumentacije.

Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge, ki bodo 
prispele v sprejemno pisarno Mestne občine Celje do 
navedenega roka za oddajo.

VII. Poraba sredstev
Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev za 

posamezni ukrep na način kot je to navedeno v točki 
III. tega razpisa. Prednost pri dodelitvi sredstev po tem 
razpisu bodo imele vloge z najvišjim številom točk po 
posameznem ukrepu, če ni pri posameznem ukrepu 
navedeno drugače. V primeru, da je upravičencev več, 
kot je razpoložljivih sredstev, prejemniki pomoči prejme-
jo sorazmeren del razpisane kvote glede na doseženo 
število točk po posameznem ukrepu.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu 
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila po-
rabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so 
bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je pre-
jemnik prekršil druga določila pogodbe, bo občina zahte-
vala vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi 
zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.

Vloge prijaviteljev, pri katerih je bila ugotovljena 
hujša nepravilnost pri porabi javnih sredstev in izpolnje-
vanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je 
Mestna občina Celje oziroma izvajalska institucija odsto-
pila od pogodbe o financiranju, bodo zavrnjene. Vloge 
bodo zavrnjene tudi v bodočih razpisih za obdobje 5 let 
od ugotovljenih kršitev.

VIII. Izid razpisa
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni 

z odločbo predvidoma v roku 15 dni od obravnave vlog 
na komisiji.

Mestna občina Celje lahko javni razpis po svoji pro-
sti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali dodeli 
le določen del razpoložljivih sredstev.

IX. Dodatne informacije
Razpisna dokumentacija z obrazci je brezplačno na 

voljo na spletni strani Mestne občine Celje, https://moc.
celje.si/javna-narocila.

Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko 
zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektron-
ski pošti na naslov: mestna.obcina@celje.si do vključno 
19. 9. 2022 do 10. ure. Mestna občina Celje bo odgovore 
zaradi zagotavljanja enakopravne obravnave vseh zain-
teresiranih objavila na svoji spletni strani poleg razpisne 
dokumentacije najkasneje do 20. 9. 2022 do 16. ure.

IX. Navodila prijaviteljem za pripravo vloge in način 
reševanja vlog

Za sodelovanje na Javnem razpisu za dodelitev 
pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje 
za leto 2022 za mikro, mala in srednja podjetja (MSP) 
(v nadaljevanju: javni razpis) lahko prijavitelj vlogo v 
zaprti kuverti pošlje po pošti ali odda v glavni pisarni 

Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, 
vsak dan v času uradnih ur glavne pisarne. Za pravočas-
no vlogo se šteje vloga, ki je prispela do roka za oddajo 
ponudb ne glede na način oddaje (t. i. prejemna teorija).

Vloge, ki ne bodo prispele v predpisanem roku, se 
zaprte vrnejo vlagateljem in ne bodo obravnavane.

Na posamezen ukrep se lahko odda le ena vloga 
po posameznem vlagatelju. V primeru oddaje dveh ali 
več vlog za isti ukrep se šteje samo tista, ki je bila od-
dana zadnja.

Postopek za dodelitev sredstev po tem razpisu se 
vodijo v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči 
za razvoj podjetništva v Mestni občini Celje (Uradni list 
RS, št. 76/15, 48/18 in 93/20) in Pravilnikom o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in so ločeno obravnavana 
glede na vrsto ukrepa, za katerega se prijavitelj prijavlja.

Dokumentacija, ki bo prispela na javni razpis, je jav-
na v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega 
značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. 
US, 102/15 in 7/18), razen v delu, ki ga bo prijavitelj 
označil kot poslovno skrivnost in predložil sklep o do-
ločitvi poslovne skrivnosti v skladu z zakonom, ki ureja 
gospodarske družbe.

Obravnava in razvrstitev vlog ter rok, v katerem 
bodo potencialni upravičenci do sredstev obveščeni o 
izidu javnega razpisa, bo potekala na sledeči način:

Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, po preteku 
razpisnega roka pristopi k odpiranju prispelih vlog. O 
odpiranju vlog se vodi zapisnik. Zaradi pričakovanega 
večjega števila razpisanih ukrepov ter zainteresiranih 
vlagateljev odpiranje ponudb na podlagi tretjega od-
stavka 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 
81/16, 164/20, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP) ne bo 
javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno 
izpolnjene in označene pisemske ovojnice.

Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu pri-
spetja na Mestno občino Celje po posameznih ukrepih.

Popolna vloga je vloga za pridobitev sredstev, ki 
vsebuje vso zahtevano dokumentacijo (obrazce in ob-
vezne priloge), je vložena na predpisanem obrazcu ter 
je vsebinsko ustrezna.

Udeležence razpisa, katerih vloge niso bile popol-
ne, se pisno pozove po elektronski pošti k dopolnitvi vlog 
v roku 5 dni od odpiranja vlog. Dopolnitev vloge bo mo-
žna samo enkrat. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 
3 delovnih dni. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, 
se štejejo za prispele z datumom prispetja vloge. S tem 
datumom bodo tudi uvrščene v vrstni red prispelih vlog. 
Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo ali jih ne 
dopolnijo pravilno oziroma v celoti v predpisanem roku, 
se kot nepopolne zavržejo s sklepom.

Prepozno prejete vloge se zavržejo s sklepom in 
se neodprte vrnejo pošiljatelju. Vloge, ki ne izpolnjujejo 
pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.

Komisija nato opravi strokovni pregled popolnih vlog 
in jih oceni na podlagi meril, navedenih v javnem razpisu.

Prejetim vlogam bodo glede na merila v razpisni 
dokumentaciji po posameznih ukrepih dodeljene točke.

Merila so ovrednotena s točkami, ki so natančno 
opredeljene v točki III. razpisne dokumentacije, kjer je 
naveden tudi način točkovanja in razdelitve sredstev po 
posameznem ukrepu.

Komisija opravi izračun višine sofinanciranja in pri-
pravi predlog upravičencev do sredstev.
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Upravičencem do sredstev se izda Odločba o višini 
odobrenih sredstev sofinanciranja predvidoma v roku 
15 dni od odpiranja ponudb. Po pravnomočnosti odločbe 
se upravičence do sredstev pozove k podpisu pogodbe. 
Če se upravičenec do sredstev v roku 8 dni od prejema 
poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za 
pridobitev sredstev.

Z upravičenci do sredstev bo Mestna občina Celje 
sklenila Pogodbo o dodelitvi pomoči za razvoj gospodar-
stva v Mestni občini Celje za leto 2022 za mikro, mala in 
srednje velika podjetja (MSP).

Podpisana pogodba je pogoj za nakazilo dodeljenih 
sredstev.

Poziv na dopolnitev ali pojasnilo vloge glede po-
datkov, za katere je iz vloge jasno in nedvoumno raz-
vidno, da so obstajali že ob oddaji vloge, bo komisija 
posredovala izključno po elektronski pošti na naslov, 
ki ga bo vlagatelj podal kot kontaktni e-naslov. Rok, 
določen za dopolnitev ali pojasnitev vloge, se bo začel 
šteti naslednji delovni dan po pošiljanju elektronskega 
sporočila, ne glede na čas dejanskega branja elektron-
skega sporočila. Iz tega razloga so dolžni prijavitelji kot 
kontaktni e-naslov določiti takšen naslov, na katerem so 
stalno dosegljivi.

Sestava popolne vloge:
– izpolnjen Obr_0, nalepljen na kuverto
– obrazci Obr 01, 02, 03 in 04 za ukrep 1, za ostale 

ukrepe pa obrazci Obr 01, 02, 03
– dokazila, navedena v točki III. tega razpisa
– parafirana pogodba.
Obrazci morajo biti zloženi v vrstnem redu, v zgor-

njem desnem kotu ročno številčeni po vrstnem redu. 
Vloga mora biti zvezana. Za neurejeno vlogo (obrazci v 
napačnem zaporedju, neoštevilčeni, nespeta vloga) bo 
komisija odštela 5 točk.

X. Merila, ki jih bo komisija upoštevala pri ocenje-
vanju vlog po posameznih ukrepih

Komisija bo pravočasne in formalno popolne vloge, 
ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo 
skladne s predmetom in namenom tega javnega razpisa 
ter intenzivnostjo in upravičenostjo stroškov in ne bodo 
v nasprotju z omejitvami sodelovanja, ki so navedene 
v javnem razpisu, ocenila na podlagi spodaj navedenih 
meril po posameznih ukrepih.

Vrsta ukrepa:
1. Sofinanciranje materialnih in nematerialnih in-

vesticij
Dokazila:
– računi, pogodbe za nakup, temeljnica (upošteva-

ni bodo le posamezni računi z zneski nad 50,00 EUR 
brez DDV)

– potrdilo o plačilu
– kreditna/leasing/posojilna pogodba, v primeru fi-

nanciranja nakupa s strani tretjih
– izpis iz sodnega registra, akt o ustanovitvi, iz ka-

terega so je razvidne gl. dejavnosti podjetja
– potrdilo ZZZS o št. zaposlenih v obdobju sofi-

nanciranja,
Merila za ocenjevanje:
1. vrsta dejavnosti (število možnih točk 10)

zahtevne strokovne storitve (opravljanje glavnih 
storitev iz skupine SKD J in M)  
in proizvodne dejavnosti ter gostinstvo 
(dejavnosti C in I) 10
storitvene in ostale dejavnosti 5

Dokazilo:
– akt o ustanovitvi, izpis iz poslovnega registra 

Slovenije ipd.

2. status podjetja (število možnih točk 10)
vlagatelj je novo podjetje, registrirano dne 1. 9. 
2020 ali kasneje in gre za začetno investicijo 10
vlagatelj ni novo podjetje in ne gre za začetno 
investicijo 5

Dokazilo:
– izpis iz poslovnega registra
3. velikost podjetja (število možnih točk 10)

Manj kot 10 zaposlenih 10
od 10–49 zaposlenih 5
50 zaposlenih in več 0

Dokazilo:
– izpis iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slo-

venije glede št. zaposlenih
4. prva prijava na razpis (število možnih točk 10)

gre za prvo prijavo na razpis za dodelitev 
pomoči za razvoj gospodarstva v MOC 
(do sedaj še podjetje ni dalo prijave  
na ta občinski razpis) ali pa se je prijavilo,  
pa ni prejelo sredstev 10
podjetje se je že prijavilo na enega ali več 
občinskih razpisov za dodelitev pomoči za 
razvoj gospodarstva v MOC v zadnjih petih letih 
in prejelo sredstva le po enem takem razpisu 3
podjetje se je že prijavilo na dva ali več 
občinskih razpisov za dodelitev pomoči  
za razvoj gospodarstva v MOC v zadnjih petih 
letih in prejelo sredstva po dveh  
ali več takšnih razpisih 0

Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči je 40. 
Možnost sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo v po-
stopku ocenjevanja dosegle najmanj 23 točk

V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, 
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, 
ki so dosegle 23 točk, presega razpoložljiva razpisana 
sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena proporci-
onalno glede na število doseženih točk.

2. Sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka
Dokazila, ki jih mora vlagatelj predložiti:
– kopija pravnomočnega gradbenega dovoljenja
– potrdilo MOC o plačilu komunalnega prispevka
– dokazilo o 25 % lastnih sredstev za plačilo kom. 

prispevka (potrdilo o plačilu, kreditna/posojilna pog. ipd.)
– potrdilo ZZZS o št. zaposlenih v obdobju sofi-

nanciranja.
Merila za ocenjevanje:
1. vrsta dejavnosti (število možnih točk 10)

zahtevne strokovne storitve (opravljanje glavnih 
storitev iz skupine SKD J in M) in proizvodne 
dejavnosti ter gostinstvo (dejavnost C in I) 10
storitvene in ostale dejavnosti 5

Dokazilo:
– akt o ustanovitvi, izpis iz poslovnega registra 

Slovenije ipd.
2. status podjetja (število možnih točk 10)

vlagatelj je novo podjetje, registrirano  
po 1. 9. 2020 in gre za začetno investicijo 10
vlagatelj ni novo podjetje in ne gre za začetno 
investicijo 5

Dokazilo:
– izpis iz poslovnega registra
3. velikost podjetja kot celote (število možnih točk 10)

manj kot 10 zaposlenih 10
od 10–49 zaposlenih 5
50 ali več zaposlenih 0
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4. prva prijava na razpis (število možnih točk 10)
gre za prvo prijavo na razpis za dodelitev 
pomoči za razvoj gospodarstva v MOC 
(do sedaj še podjetje ni dalo prijave na ta 
občinski razpis) ali pa se je prijavilo, pa ni 
prejelo sredstev 10
podjetje se je že prijavilo na enega ali več 
občinskih razpisov za dodelitev pomoči za 
razvoj gospodarstva v MOC v zadnjih petih letih 
in prejelo sredstva le po enem takem razpisu 3
podjetje se je že prijavilo na dva  
ali več občinskih razpisov za dodelitev pomoči 
za razvoj gospodarstva v MOC v zadnjih petih 
letih in prejelo sredstva po dveh ali več takšnih 
razpisih 0

Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči je 40. 
Možnost sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo v po-
stopku ocenjevanja dosegle najmanj 23 točk.

V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da 
skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki so 
dosegle 23 točk, presega razpoložljiva razpisana sredstva, 
bodo razpisana sredstva razdeljena proporcionalno glede 
na število doseženih točk. Upoštevala se bo tudi vrednost 
sofinanciranja upravičenih stroškov, ki znaša 50 % upravi-
čenih stroškov oziroma največ 20.000,00 EUR.

3. Sofinanciranje najemnin za poslovne prostore
Dokazilo, ki jih mora vlagatelj predložiti:
– pogodba o najemu poslovnega prostora
– overjena izjava najemodajalca in lastnika prosto-

ra, da poslovni prostor pred 1. 9. 2021 ni bil v najemu
– računi za najemnino za predmetno obdobje
– dokazila o plačilu računov (bančno ali drugo pri-

merno dokazilo)
– potrdilo ZZZS o št. zaposlenih v obdobju 1. 9. 

2021 – 31. 8. 2022
– izjava vlagatelja o namembnosti prostora.
Merila za ocenjevanje:
1. vrsta dejavnosti, ki se odvija v poslovnem prosto-

ru (število možnih točk 10)
storitvene dejavnosti s področja trgovine  
in/ali gostinstva 10
druge storitvene dejavnosti 5

Dokazilo:
– izjava vlagatelja o namembnosti prostora
2. status podjetja (število možnih točk 10)

samostojni podjetnik posameznik, mikro 
podjetje (zaposluje manj kot 10 oseb ter 
letni promet in/ali bilančna vsota ne presega 
2 milijonov EUR) 10
druga podjetja 5

Dokazilo:
– potrdilo ZZZS o št. zaposlenih v obdobju 1. 9. 

2021–31. 8. 2022
3. Uporaba poslovnega prostora

Poslovni prostor pred 1. 9. 2021 ni bil v 
uporabi oziroma najemu 10
Poslovni prostor je bil pred 1. 9. 2021 v 
uporabi 0

Dokazilo:
– overjena izjava najemodajalca in lastnika prosto-

ra, da poslovni prostor pred 1. 9. 2021 ni bil v najemu
4. prva prijava na razpis (število možnih točk 10)

gre za prvo prijavo na razpis za dodelitev 
pomoči za razvoj gospodarstva v MOC 
(do sedaj še podjetje ni dalo prijave  
na ta občinski razpis) ali pa se je prijavilo,  
pa ni prejelo sredstev 10

podjetje se je že prijavilo na enega  
ali več občinskih razpisov za dodelitev pomoči 
za razvoj gospodarstva v MOC v zadnjih petih 
letih in prejelo sredstva le po enem  
takem razpisu 3
podjetje se je že prijavilo na dva  
ali več občinskih razpisov za dodelitev pomoči 
za razvoj gospodarstva v MOC v zadnjih petih 
letih in prejelo sredstva po dveh  
ali več takšnih razpisih 0

Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči je 40. 
Možnost sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo v po-
stopku ocenjevanja dosegle najmanj 10 točk.

V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, 
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, 
ki so dosegle 10 točk, presega razpoložljiva razpisana 
sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena proporci-
onalno glede na število doseženih točk.

4. Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja 
novih delovnih mest

Dokazila:
– navedena dokazila pri posameznem kriteriju.
Merila za ocenjevanje:
A: Sofinanciranje samozaposlovanja
1. vrsta dejavnosti (število možnih točk 10)

zahtevne strokovne storitve (opravljanje 
glavnih storitev iz skupine SKD J in M)  
in proizvodne dejavnosti (C) 10
storitvene in ostale dejavnosti 5

Dokazilo:
– akt o ustanovitvi oziroma izpis iz poslovnega re-

gistra, iz katerega je razvidna gl. dejavnost upravičenca
2. število zaposlenih v novem poslovnem subjektu 

(število možnih točk 10)
tri ali več zaposlenih 10
dva zaposlena 8
samozaposlen in en zaposlen 5
samozaposlen 0

Dokazilo:
– izpis o št. zaposlenih iz ZZZS o št. zaposlenih v 

obdobju 1. 7. 2021–31. 8. 2022
3. starost novo zaposlene osebe

Pred dopolnjenim 26. letom 10
Po dopolnjenem 26. letu do vključno 
dopolnjenega 40. leta 2
Po dopolnjenem 40. letu do vključno 
dopolnjenega 55. leta starosti 5
Po dopolnjenem 55. letu starosti 8

Dokazilo:
– kopija obrazca M1
4. Dosežena stopnja formalne izobrazbe samoza-

poslene osebe:
osnovnošolska izobrazba ali manj 1
Srednješolska in višješolska izobrazba 3
Visokošolska izobrazba, znanstveni magisterij, 
doktorat 5

Dokazilo:
– diploma oziroma potrdilo o zaključnem izpitu/ma-

turi ipd.
Stopnje in ravni visokošolske izobrazbe se upošte-

vajo skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacij-
skega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni 
list RS, št. 46/06 in 8/17).

5. število mesecev zadnje brezposelnosti v nepre-
trganem trajanju (število možnih točk 8)
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nad 12 mesecev 0
do 12 mesecev 5

Dokaz:
– potrdilo ZRSZ o trajanju brezposelnosti v zadev-

nem obdobju
6. status samozaposlene osebe (število možnih 

točk 10)
samozaposlitev je prva zaposlitev 10
ni prva zaposlitev 5

Dokaz:
– potrdilo ZPIZ
Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči je 53. 

Možnost sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo v po-
stopku ocenjevanja dosegle najmanj 13 točk. V kolikor 
se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna 
vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki so dose-
gle 18 točk, presega razpoložljiva razpisana sredstva, 
bodo razpisana sredstva razdeljena proporcionalno gle-
de na število doseženih točk.

B: Sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest
1. vrsta dejavnosti (število možnih točk 10)

zahtevne strokovne storitve (opravljanje 
glavnih storitev iz skupine SKD J in M)  
in proizvodne dejavnosti (C) 10
storitvene in ostale dejavnosti 5

Dokazilo:
– akt o ustanovitvi oziroma izpis iz poslovnega re-

gistra, iz katerega je razvidna gl. dejavnost upravičenca
2. Dosežena stopnja formalne izobrazbe novo za-

poslene osebe (število možnih točk 5):
osnovnošolska izobrazba ali manj 1
Srednješolska in višješolska izobrazba 3
Visokošolska izobrazba, znanstveni magisterij, 
doktorat 5

Dokazilo:
– diploma oziroma potrdilo o opravljenem zaključ-

nem izpitu/maturi ipd.
Stopnje in ravni visokošolske izobrazbe se upošte-

vajo skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacij-
skega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni 
list RS, št. 46/06 in 8/17).

3. število novo zaposlenih (število možnih točk 10)
3 ali več 10
2 8
1 5

Dokazilo:
– potrdilo ZZZS o št. zaposlenih v obdobju 1. 9. 

2021–31. 8. 2022
4. status novo zaposlene osebe (število možnih 

točk 10)
novo zaposlena oseba je iskalec prve  
zaposlitve 10
ni prva zaposlitev 5

Dokazilo:
– potrdilo ZPIZ
5. Čas trajanja zaposlitve (za vsako del. mesto):

Zaposlitev za nedoločen čas 2
Zaposlitev za določen čas 0

Dokazilo:
– pogodba o zaposlitvi in
– kopija prijave v sistem zavarovanja na ZZZS 

(Obrazec M1)
Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči je 37. 

Možnost sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo v po-
stopku ocenjevanja dosegle najmanj 11 točk.

V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, 
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, 
ki so dosegle 11 točk, presega razpoložljiva razpisana 
sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena proporci-
onalno glede na število doseženih točk.

5. Sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in 
parkih

Dokazila:
– listine, ki izkazujejo višino in podlago za stroške, 

za katero upravičenec uveljavlja sofinanciranje
– izpis iz poslovnega registra
– sklenjena pogodba o članstvu
– potrdilo o plačanih članarinah
– odločba, potrdilo oziroma pogodba v zvezi s pre-

jemom semenskega kapitala, prejemništva sredstev 
na razpisih SPS oziroma udeležbe na tekmovanju za 
Start:up Slovenije.

Merila za ocenjevanje:
1. vrsta dejavnosti (število možnih točk 10)

zahtevne strokovne storitve (opravljanje 
glavnih storitev iz skupine SKD J in M)  
in proizvodne dejavnosti (C) 10
storitvene in ostale dejavnosti 5

Dokazilo:
– akt o ustanovitvi oziroma izpis iz poslovnega re-

gistra, iz katerega je razvidna gl. dejavnost
2. potrditev vrednosti podjetniške ideje s strani inve-

stitorjev oziroma zunanjih ocenjevalcev (število možnih 
točk 10)
podjetje je prejemnik sredstev s strani 
Slovenskega podjetniškega sklada – razpisa 
SK75 ali SK 200 ali je med prvimi tremi 
uvrstitvami na nacionalnem tekmovanju  
za Start:up Slovenije 10
podjetje je prejemnik sredstev s strani 
Slovenskega podjetniškega  
sklada – razpisa P2 8
podjetje je sodelovalo na tekmovanju 
Start:up leta Slovenije in prejelo vsaj 50 % 
maksimalnega števila točk oziroma doseglo 
drugo vidnejšo uvrstitev na primerljivem 
domačem ali tujem tekmovanju 5
podjetje ni sodelovalo na nobenem 
tekmovanju, izboru oziroma ni prejelo 
semenskega kapitala s strani zasebnega  
ali javnega vlagatelja 0

Dokazilo:
– odločba, pogodba oziroma potrdilo, ki dokazuje, 

da je upravičenec prejemnik sredstev oziroma njegova 
uvrstitev na tekmovanju

3. prva prijava na razpis (število možnih točk 10)
gre za prvo prijavo na razpis za dodelitev  
pomoči za razvoj gospodarstva v MO (do sedaj 
še podjetje ni dalo prijave na ta občinski razpis) 
ali pa se je prijavilo, pa ni prejelo sredstev 10
podjetje se je že prijavilo na en občinski razpis 
za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva 
v MOC v zadnjih petih letih in prejelo sredstva 
(oziroma se je prijavilo na več takšnih razpisov 
in prejelo sredstva le po enem takem razpisu) 3
podjetje se je že prijavilo na dva občinska 
razpisa za dodelitev pomoči za razvoj 
gospodarstva v MOC v zadnjih petih letih  
in prejelo sredstva (po dveh takšnih razpisih) 0

Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči je 30. 
Možnost sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo v po-
stopku ocenjevanja dosegle najmanj 10 točk.
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V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, 
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, 
ki so dosegle 5 točk, presega razpoložljiva razpisana 
sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena glede na 
število doseženih točk, pri čemer bodo imeli prednost 
vloge z višjim številom točk.

V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk, 
bodo imele prednost vloge po merilu 3., 2. in nato 1.

V primeru, da bo imelo več vlog tudi po navedenih 
merilih enako število točk, višina razpisanih sredstev pa 
ne bo zadostovala za vse, jim bodo razpisana sredstva 
razdeljena glede na vrstni red prispetja, pri čemer bodo 
imele prednost tiste vloge, ki bodo na Mestno občino 
Celje prispele prej. Vrstni red prispetja vlog se ugotavlja 
na podlagi časa prispetja vlog v glavno pisarno Mestne 
občine Celje (datum, ura, minuta). V primeru, da bo 
imelo več vlog isti čas prispetja in ne bo dovolj razpolo-
žljivih sredstev, Mestna občina Celje izvede žrebanje o 
določanju vrstnega reda prispelih vlog.

7. Sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture
Dokazila, ki jih mora vlagatelj predložiti:
– dokazilo, da opravljajo dejavnost na enem izmed 

območij iz tega ukrepa (dokazilo o lastništvu nepremični-
ne, najemna ali zakupna pogodba, odločba o koriščenju 
javne površine ipd.)

– pozitivno urbanistično mnenje v zvezi s predlo-
gom sofinanciranja ukrepa, za katerega se prijavlja 
upravičenec

– v območju SMJ pozitivno mnenje pristojnega 
ZVKD, v območju Šmartinskega jezera dovoljenje DRSV.

Merila za ocenjevanje:
1. vrsta dejavnosti (število možnih točk 10)

glavna dejavnost prijavitelja s področja 
gostinstva 10
Glavna dejavnost ni s področja gostinstva,  
je pa ta dejavnost registrirana kot dodatna 
dejavnost 0

Dokazilo:
– akt o ustanovitvi oziroma izpis iz poslovnega re-

gistra, iz katerega je razvidna gl. dejavnost
2. status podjetja (število možnih točk 10)

vlagatelj je novo podjetje, registrirano po 1. 9. 
2020 in gre za prijavo na nov projekt oziroma 
investicijo 10
vlagatelj ni novo podjetje in ne gre za promocijo 
začetne investicije 5

Dokazilo:
– izpis iz poslovnega registra
3. velikost podjetja (število možnih točk 10)

Manj kot 10 zaposlenih 10
od 10–49 zaposlenih 5
50 ali več zaposlenih 0

Dokazilo:
– potrdilo ZZZS o št. zaposlenih v obdobju 1. 1. 

2022–31. 8. 2022
4. značaj turističnega produkta (število možnih 

točk 10)
turistični produkt predstavlja novost  
v slovenskem prostoru 10
turistični produkt predstavlja novost na območju 
občine 8
obstoječi turistični produkt se razširja 5

Dokazilo:
– opis turističnega produkta iz katerega bo razvid-

no, ali gre za nov turistični produkt oziroma gre za raz-
širitev obstoječega produkta

5. značaj integralnosti produkta (število možnih 
točk 10)
turistični produkt je sestavljen oziroma 
integralni turistični produkt, ki v praksi pomeni 
kombinacijo več izdelkov in storitev, ki so 
namenjene za zadovoljitev potreb turistov  
ob obisku turistične destinacije (npr. ponudba 
hrane in pijače v kombinaciji s kulturnimi 
prireditvami, prenočišči ali športno ponudbo)  
in ne gre za enkratni dogodek, temveč je del 
redne ponudbe 10
obstoječi turistični produkt je usmerjen v en 
ali dva izdelka oziroma storitve, pri čemer se 
šteje za izdelek ali storitev celoten sklop in ne 
posamezni izdelek ali posamezna storitev 5

Dokazilo:
– opis turističnega produkta iz katerega bo razvidna 

integralnost ponudbe
6. značaj produkta glede trajnostnega razvoja (šte-

vilo možnih točk 10)
turistični produkt temelji na principih 
trajnostnega razvoja 10
turistični produkt nima značaja temelja 
trajnostnega razvoja 5

Dokazilo:
– opis turističnega produkta, iz katerega bo razvid-

no, da temelji na principu trajnostnega razvoja
– ustrezni certifikati, ki izkazujejo trajnostni razvoj 

turističnega produkta (znaki za okolje EU – EU mar-
jetica, Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife, 
EMAS in Ecocamping ipd.)

7. značaj produkta glede dopolnitve drugih turistič-
nih produktov (število možnih točk 10)
turistični produkt se povezuje/dopolnjuje  
z drugimi turističnimi produkti na območju 
občine 10
turistični produkt se ne povezuje/dopolnjuje  
z drugimi turističnimi produkti na območju 
občine 5

Dokazilo:
– opis turističnega produkta iz katerega bo razvide-

no, da temelji na principu trajnostnega razvoja
8. pridobljeni certifikati kakovosti (število možnih 

točk 5)
pridobljena 2 ali več certifikata kakovosti 5
pridobljen 1 certifikat kakovosti 2
ni pridobljenega certifikata kakovosti 0

Dokazilo:
– pridobljen certifikat po mednarodnih standar-

dih (ISO, IEC in ITU), evropskih standardih (CEN; 
CENELEC, ETSI) in/ali slovenskih standardih (SQ, SIQ) 
ali drug certifikat, ki je uveljavljen, kot nacionalni ali 
evropski za zagotavljanje kakovosti turističnih storitev

9. prispevek k novim zaposlitvam (število možnih 
točk 20)
ustvarjeni 2 ali več novih zaposlitev 20
ustvarjeni 1 nova zaposlitev 10
ne bo ustvarjena nova zaposlitev 0

V primeru uveljavljanja meril iz točke 9 mora trajati 
zaposlitev vsaj dve leti.

Dokazilo:
– v opisu produkta mora biti opisano novo delovno 

mesto, ki bo nato preverjeno s prijavo nove zaposlitve 
na ZZZS v zvezi s prijavljenim turističnim produktom. Za-
poslitev mora trajati najmanj dve leti, pri čemer velja za-
četno izhodišče za preverjanje datuma prijave na razpis.
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10. prva prijava na razpis (število možnih točk 10)
gre za prvo prijavo na razpis za dodelitev 
pomoči za razvoj gospodarstva v MOC 
(do sedaj še podjetje ni dalo prijave na ta 
občinski razpis) ali pa se je prijavilo, pa ni 
prejelo sredstev 10
podjetje se je že prijavilo na enega ali več 
občinskih razpisov za dodelitev pomoči za 
razvoj gospodarstva v MOC v zadnjih petih 
letih in prejelo sredstva le po enem takem 
razpisu 3
podjetje se je že prijavilo na dva ali več 
občinskih razpisov za dodelitev pomoči  
za razvoj gospodarstva v MOC v zadnjih petih 
letih in prejelo sredstva po dveh ali več takšnih 
razpisih 0

Dokazilo:
– izjava o številu prijav na občinski razpis.

Mestna občina Celje

Št. 302-2/2022 Ob-3041/22
Na podlagi 42. člena Pravilnika o dodeljevanju 

pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje 
(Uradni list RS, št. 76/15, 48/18 in 93/20) in 219. člena 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – 
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 
164/20, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP) Mestna občina 
Celje objavlja

javni razpis
za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva  

v Mestni občini Celje za leto 2022
I. Namen javnega razpisa: sredstva po tem razpisu 

se dodeljujejo z namenom uresničevanja Strategije raz-
voja gospodarstva v Mestni občini Celje 2021–2027, ki 
je bila sprejeta s strani Mestnega sveta Mestne občine 
Celje na njegovi 22. seji dne 12. 4. 2022 ter z namenom 
povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podje-
tij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanja 
izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov in 
vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega 
okolja za razvoj gospodarstva in inovativnosti v občini.

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na pod-
ročju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o 
postopkih za izvrševanje proračuna za naslednje ukrepe:

– Ukrep 1: sofinanciranje svetovanja in razširjanja 
znanja,

– Ukrep 2: sofinanciranje usposabljanja in izobraže-
vanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih, potencialnih 
podjetnikov in brezposelnih oseb.

III. Višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne ob-

čine Celje za leto 2022 v višini 21.000,00 EUR (prora-
čunska postavka 410201 Subvencioniranje obresti pri-
vatnim podjetjem in zasebnikom). Predvidena okvirna 
sredstva po področjih so sledeča:

– 12.000,00 EUR za sofinanciranje svetovanja in 
razširjanja znanja (ukrep 1) in

– 9.000,00 EUR sofinanciranje usposabljanja in 
izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih 
(ukrep 2).

Prijavitelj se lahko hkrati prijavi za ukrepa 1 in 2 in 
se mu lahko podeli sredstva za oba ukrepa do višine 
razpisanih sredstev.

IV. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Za izvajanje ukrepa 1 in 2 se podeljujejo sredstva 

skladno z določili predpisov, ki določajo postopke za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Pravilnika 
o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni 
občini Celje.

Do podelitve sredstev po tem razpisu niso upravi-
čeni subjekti, ki:

– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v stanju kapitalske neustreznosti po zakonu o 

finančnem poslovanju podjetij,
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reše-

vanje in prestrukturiranje,
– nimajo poravnanih finančnih obveznosti do ob-

čine,
– nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obvez-

nosti do delavcev,
– ne izpolnjujejo drugih pogojev, določenih pri posa-

meznih ukrepih, za katerega dajejo vlogo,
– za katere je bila ugotovljena hujša nepravilnost 

pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih po-
godbenih obveznosti, zaradi česar je Mestna občina 
Celje oziroma izvajalska institucija odstopila od po-
godbe o financiranju, od odstopa od pogodbe pa še ni 
preteklo 5 let.

Za razpisane ukrepe pomoči velja, da se pomoč 
dodeljuje za že izvedene in bodoče aktivnosti. Upravi-
čenci lahko uveljavljajo pomoči za stroške za obdobje 
od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Pomoč pokriva do 100 % 
upravičenih stroškov (z DDV).

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu 
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. V primeru, 
da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za na-
men, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena 
na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil 
druga določila pogodbe, bo občina zahtevala vračilo do-
deljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi 
obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.

Ostali pogoji dodeljevanja pomoči so razvidni iz 
Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodar-
stva v Mestni občini Celje in Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

V. Osnovni pogoji razpisa po posameznih ukrepih 
in merila za ocenjevanje

Vsi pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije, 
ki je objavljena na spletni strani Mestne občine Celje, 
https://moc.celje.si/javna-narocila.

1. Ukrep: Sofinanciranje svetovanja in razširjanja 
znanja

Namen sofinanciranja ukrepa je usmeritev osnov-
nošolcev v manjkajoče poklice na trgu dela, seznanitev 
osnovnošolcev in njihovih staršev z dejavniki odločanja 
za nadaljevanje karierne poti po osnovni šoli, možnosti 
pridobitve štipendij, z znanji, potrebnimi za uspešno delo 
in življenje in trendi na trgu dela.

Upravičeni stroški so:
– izvedeni dogodki v celjskih osnovnih šolah v obli-

ki predavanj, delavnic, okroglih miz s podjetniki v obliki 
predstavitev kariernih poti.

Upravičenci do pomoči so izvajalci iz IV. poglavja 
tega razpisa:

– ki imajo poslovni sedež na območju občine ozi-
roma da opravljajo dejavnost na geografskem območju, 
za katero se prijavlja na javni razpis,

– ki so usposobljeni za izvedbo 28 dogodkov v 
celjskih osnovnih šolah, kar izkazujejo s tem, da so pri-
merljive aktivnosti, kot so opredeljene pri tem ukrepu, iz-
vajali najmanj pet let pred oddajo vloge (izkazovanje re-
ferenc je podrobno navedeno v razpisni dokumentaciji),
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– ki za izvajanje tega ukrepa niso ali ne bodo prejeli 
sredstev iz drugih javnih virov.

Za izvajanje tega ukrepa bo izbran tisti ponudnik, ki 
bo prejel najvišje število točk. Izbran bo en izvajalec za 
izvedbo 28 dogodkov v celjskih osnovnih šolah. Vsebina 
dogodkov in pogoji za izvajanje dogodkov so podrobneje 
opisani v razpisni dokumentaciji.

Upravičenci lahko uveljavljajo pomoči za stroške za 
obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Višina sofinan-
ciranja je do 100 % upravičenih stroškov z DDV, vendar 
največ do zneska 12.000,00 EUR z DDV.

Izbrani izvajalec bo do 31. 12. 2022 moral izvesti 
skupno 28 dogodkov v celjskih osnovnih šolah z nasle-
dnjimi aktivnostmi:

– Določitev promocije deficitarnih poklicev glede na 
stanje v lokalnem okolju, regiji in RS

– Promoviranje podjetništva in podjetniške miselno-
sti med učenci in njihovimi starši

– Seznanitev z možnostmi štipendiranja, karierni-
mi potmi, potrebnimi znanji, veščinami, sposobnostmi 
ter kompetencami ljudi današnjega časa, trgom dela, 
trendi na področju zaposlovanja in samozaposlovanja, 
deficitarnimi poklici in dejavniki odločanja za nadaljeva-
nje izobraževanja

– Seznanitev s področjem podjetništva, inovativ-
nost in ustvarjalnosti ter jih usposobiti za prenašanje 
znanj in enega na drugo področje učenja in dela

– Animacija in vključevanje uspešnih podjetnikov 
po potrebi v predstavitve, okrogle mize, predavanja in 
predavanja z delavnicami

– Navezava kontaktov, animacija šol in udeležen-
cev v projektu

– Promocija projekta
– Priprava materiala: gradiv, vabil …
– Druge podporne aktivnosti
– Objava najmanj enega članka v lokalno prisotnih 

medijih o izvajanju aktivnosti iz tega ukrepa.
Pogoji:
– Ponudnik ima sedež na področju Mestne občine 

Celje in že vsaj 10 let deluje na področju, ki je predmet 
razpisa (kot npr. dej. 94.110).

– Ponudnik ima na razpolago vsaj dve osebi, ki 
bosta izvajali aktivnosti s pedagoško andragoško izo-
brazbo in najmanj 7. ravnijo izobrazbe in 5 leti delovnih 
izkušenj na področju predmeta naročila.

– V letu 2021 je ponudnik na področju vsebin ukre-
pa sodeloval z minimalno 6 celjskimi osnovnimi šolami.

– Ponudnik ni oseba javnega prava, kot jo oprede-
ljuje Zakon o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti oziroma ni pravna oseba, v 
kapitalu katere bi bila takšna oseba udeležena.

Dokazila:
– izpis iz Poslovnega registra Slovenije,
– dokazilo o razpoložljivosti najmanj 2 oseb z zahte-

vano izobrazbo in izkušnjami (pogodba o zaposlitvi/delu, 
potrdila o doseženi izobrazbi ipd.),

– izjava, da je ponudnik na področju vsebin ukrepa 
sodeloval z minimalno 6 celjskimi osnovnimi šolami z 
navedbo, za katere šole je šlo, kakšne aktivnosti so bile 
izvedene po posameznih šolah in navedba kontaktne 
osebe na posamezni šoli (zaradi preverbe reference).

Izbrani izvajalec bo na naslov MOC moral do 28. 2. 
2023 predložiti poročilo z dokazili o izvedenih aktivno-
stih. V nasprotnem primeru bo MOC zahtevala vrnitev 
sredstev z zakonskimi zamudnimi obrestmi in v ta na-
men unovčila finančno zavarovanje.

Merila za ocenjevanje:
1. Število izvedenih dogodkov v celjskih osnovnih 

šolah v obdobju 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 s tematiko: 

dejavniki odločanja za nadaljevanje karierne poti po 
osnovni šoli, možnosti pridobitve štipendij, znanja po-
trebna za uspešno delo in življenje, trendi na trgu dela, 
predstavitve kariernih poti in poklicev, na leto
24 in več 15
16–23 10
6 do 15 5

Dokazila:
– izjave o vsebini dogodka, datumu dogodka, šoli 

in kontaktni osebi na šoli (zaradi preverbe podatkov).
2. Število izvedenih dogodkov v celjskih osnovnih 

šolah v obdobju od 1. 1. 2021 do objave razpisa s te-
matiko: dejavniki odločanja za nadaljevanje karierne poti 
po osnovni šoli, možnosti pridobitve štipendij, znanja po-
trebna za uspešno delo in življenje, trendi na trgu dela, 
predstavitve kariernih poti in poklicev
10 in več 15
8–9 10
7 5

Dokazilo:
– izjava o vsebini dogodka, datumu dogodka, šoli 

in kontaktni osebi na šoli (zaradi preverbe podatkov).
2. Ukrep: sofinanciranje usposabljanja in izobraže-

vanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih, potencialnih 
podjetnikov in brezposelnih oseb.

Namen sofinanciranja ukrepa je dvig nivoja znanja 
brezposelnih oseb, potencialnih podjetnikov, zaposlenih 
in podjetnikov za uspešno samozaposlovanje, zaposli-
tev in delo ter za doseganje večje konkurenčnosti, pri-
dobitev potrebnih znanj za samostojno podjetniško pot 
in daljše življenjske dobe novoustanovljenih poslovnih 
subjektov.

Upravičeni stroški so:
– izvedba delavnic in usposabljanj za ciljne skupine 

podjetij, zaposlene, potencialne podjetnike in brezpo-
selne osebe.

Upravičenci do pomoči so izvajalci iz IV. poglavja:
– ki imajo poslovni sedež na območju občine ozi-

roma da opravljajo dejavnost na geografskem območju, 
za katero se prijavlja na javni razpis,

– ki so usposobljeni za izvedbo 15 dogodkov, od 
tega 12 izvedb delavnic in 3 usposabljanj za ciljne sku-
pine podjetij, zaposlene, potencialne podjetnike in brez-
poselne osebe, kar izkazujejo s tem, da so primerljive 
aktivnosti, kot so opredeljene pri tem ukrepu, izvajali 
najmanj pet let pred oddajo vloge (izkazovanje referenc 
je podrobno navedeno v razpisni dokumentaciji),

– ki za izvajanje tega ukrepa niso ali ne bodo prejeli 
sredstev iz drugih javnih virov.

Za izvajanje tega ukrepa bo izbran tisti ponudnik, ki 
bo prejel najvišje število točk.

Izbran bo en izvajalec za izvedbo 15 dogodkov 
v obliki 12 izvedb delavnic in 3 usposabljanj za ciljne 
skupine podjetij, zaposlene, potencialne podjetnike in 
brezposelne osebe z naslednjo vsebino:

– Izvajanje delavnic in usposabljanj za ciljne skupi-
ne podjetij, zaposlene, potencialne podjetnike in brez-
poselne osebe

– Navezava kontaktov, animacija lokalnega okolja 
in udeležencev v projektu

– Promocija projekta
– Priprava materiala: gradiv, vabil …
– Druge podporne aktivnosti
– Objava najmanj en članka v lokalno prisotnih me-

dijih o izvajanju aktivnosti iz tega ukrepa.
Upravičenci lahko uveljavljajo pomoči za stroške za 

obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
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Višina sofinanciranja je do 100 % upravičenih stroš-
kov z DDV vendar največ do zneska 9.000,00 EUR z 
DDV.

Pogoji:
– Zagotovljeni primerni prostori za izvedbo delav-

nic:
– z minimalno hkratno prisotnostjo 25 udeležencev 

ob upoštevanju vsakokratnih navodil NIJZ v primeru 
izvajanja delavnic in usposabljanj s fizično prisotnostjo;

– ki omogočajo dostop z javnim prevozom;
– Prijavitelj mora zagotavljati vsaj dve osebi, ki 

bosta izvajali aktivnosti s pedagoško andragoško izo-
brazbo ter z najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju 
predmeta razpisa;

– Vsaj ena oseba pri ponudniku ima strokovni izpit 
ZRSZ za delo na področju zaposlovanja in zavarovanja 
za primer brezposelnosti;

– Ponudnik ima sedež na področju Mestne občine 
Celje, ustrezno registrirano dejavnost in v okviru te de-
javnosti deluje že vsaj 10 let;

– Ponudnik ni oseba javnega prava, kot jo oprede-
ljuje Zakon o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti oziroma ni pravna oseba, v 
kapitalu katere bi bila takšna oseba udeležena.

Dokazila prijavitelja ob oddaji vloge:
– izpis iz Poslovnega registra Slovenije;
– dokazilo o tem, da ima prijavitelj na voljo min 

2 osebi z zahtevano izobrazbo in delovnimi izkušnjami 
(pogodba o zaposlitvi/delu ipd. in izobrazbi);

– dokazilo o tem, da ima prijavitelj na voljo 1 osebo 
s strokovnim izpitom ZRSZ na področju zaposlovanja in 
zavarovanja za primer brezposelnosti (pogodba o zapo-
slitvi/delu ipd. potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu);

– izjava prijavitelja o ustreznih pogojih z dokazilom 
o lastništvu oziroma najemom teh prostorov (izpis iz 
zemljiške knjige, najemna pogodba ipd.);

– izjava prijavitelja o številu projektov, delavnic in 
svetovanj, kot je razvidno iz meril za ocenjevanje po tem 
ukrepu in iz obrazcev, ki so sestavni del tega razpisa.

Izbrani izvajalec bo na naslov MOC moral do 28. 2. 
2023 predložiti poročilo z dokazili o izvedenih aktivno-
stih. V nasprotnem primeru bo MOC zahtevala vrnitev 
sredstev z zakonskimi zamudnimi obrestmi in v ta na-
men unovčila finančno zavarovanje.

Merila za ocenjevanje:
1. Število izvedenih mreženj in prenosa dobrih 

praks med podjetniki v obdobju 1. 1. 2021 do objave 
razpisa z več kot 20 udeleženci na dogodku 
3 in več 10
1–2 5

Dokazilo:
– izjava o številu izvedenih mreženj in prenosa do-

brih praks (zaradi preverbe podatkov).
2. Izvedba projektov s podjetniškimi vsebinami s 

partnerji v obdobju od 1. 1. 2018 do objave razpisa vred-
nosti več kot 10.000 EUR
5 in več 10
manj kot 5 5
0 0

Dokazilo:
– izjava o izvedbi projektov (zaradi preverbe po-

datkov).
3. Število izvedenih svetovanj za podjetja in poten-

cialne podjetnike od 1. 1. 2021 do objave razpisa na 
temo ustanavljanja podjetij, poslovanja, aktualne zako-
nodaje, spodbud, internacionalizacije, človeških virov, 
marketinga in drugih področij poslovanja

200 in več 15
151–199 10
do 150 5
0 0

Dokazilo:
– izjava o številu izvedb svetovanj (zaradi preverbe 

podatkov).
4. Število izvedenih dogodkov v obliki delavnic na 

temo ustanavljanja podjetij, poslovanja, aktualne zako-
nodaje, spodbud, internacionalizacije, človeških virov, 
marketinga in drugih področij poslovanja za MSP, PP in 
BO zadnjih 2 letih na leto
36 in več 10
do 35 5
0 0

Dokazilo:
– izjava o številu izvedenih dogodkov (zaradi pre-

verbe podatkov).
5. Število prejemnikov posredovanih informacijskih 

paketov podjetnikom in potencialnim podjetnikom mini-
malno 1x mesečno z aktualnimi informacijami potreb-
nimi za poslovanje v obdobju zadnjih 5 let na mesečni 
ravni
500 in več 15
201–499 10
do 200 5
0 0

Dokazilo:
– izjava o številu prejemnikov (zaradi preverbe po-

datkov).
VI. Rok oddaje vlog in način prijave
Vloga mora prispeti ne glede na način pošiljanja v 

glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 
3000 Celje najkasneje do 26. 9. 2022 do 15. ure.

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na 
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije 
oziroma vsebinsko identičnih obrazcih in mora biti izpol-
njena v slovenskem jeziku.

V primeru, da se prijavitelj prijavlja na oba ukrepa, 
za katere je kumulacija dopustna, odda vloge v eni 
kuverti.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-
roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Le 
tako izdelana prijava se bo obravnavana kot popolna.

Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentaci-
jo je potrebno dostaviti v zaprti pisemski ovojnici na na-
slov Mestne občine Celje, Glavna pisarna, Trg Celjskih 
knezov 9, 3000 Celje. Prispeti mora do roka za oddajo 
ponudb ne glede na način dostave oziroma pošiljanja.

Na sprednjo stran pisemske ovojnice je potrebno 
prilepiti pravilno izpolnjen in označen obrazec št. 0 iz 
razpisne dokumentacije.

VII. Poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu 

s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila po-

rabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali 
so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali 
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, bo občina 
na predlog pristojnega občinskega upravnega organa 
zahtevala vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi 
zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva 
nakazila dalje.

VIII. Reševanje vlog
Vloge, ki ne bodo prispele v predpisanem roku, se 

zaprte vrnejo vlagateljem in ne bodo obravnavane.
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Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označe-
nih vlog bo strokovna komisija opravila v roku 8 dni od 
roka za dostavo vlog. Zaradi večjega števila razpisanih 
ukrepov ter zainteresiranih vlagateljev odpiranje ponudb 
na podlagi tretjega odstavka 222. člena Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije ne 
bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno 
izpolnjene in označene pisemske ovojnice. Nepravilno 
označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene 
pošiljatelju.

Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj obveščen s 
pozivom na dopolnitev izključno po elektronski pošti. 
Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, se štejejo za pri-
spele z datumom prispetja vloge. S tem datumom bodo 
tudi uvrščene v vrstni red prispelih vlog. Nepopolne vlo-
ge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v določenem roku, bo 
komisija zavrgla. Rok, določen za dopolnitev, bo začel 
šteti naslednji dan po pošiljanju elektronskega sporočila 
na kontaktni naslov vlagatelja, ne glede na to, kdaj je 
elektronsko pošto vlagatelj dejansko prebral. Vloge, ki 
ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavr-
nejo. Na posamezen ukrep se lahko odda le ena vloga 
po posameznem vlagatelju. V primeru oddaje dveh ali 
več vlog se šteje tista, ki je bila oddana zadnja.

Natančni postopek določitve višine sofinanciranja 
ter merila za ocenjevanje so določeni v razpisni doku-
mentaciji, ki je sestavni del tega razpisa.

IX. Izid razpisa
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo ime-

nuje župan. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji 
obveščeni z odločbo predvidoma v roku 15 dni od obrav-
nave vlog na komisiji.

Mestna občina Celje lahko javni razpis po svoji pro-
sti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali dodeli 
le določen del razpoložljivih sredstev.

X. Dodatne informacije
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainte-

resirani pridobijo na spletni strani Mestne občine Celje, 
https://moc.celje.si/javna-narocila.

Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko 
zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektron-
ski pošti na naslov: mestna.obcina@celje.si do vključ-
no 19. 9. 2022 do 12. ure. Mestna občina Celje bo 
odgovore zaradi zagotavljanja enakopravne obravnave 
vseh zainteresiranih objavila na svoji spletni strani po-
leg razpisne dokumentacije najkasneje do 20. 9. 2022 
do 16. ure.

Mestna občina Celje
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Razpisi delovnih mest

Št. 02/020/01/2-9/22 Ob-3006/22
Na podlagi 38. člena Statuta Zdravstvenega doma 

dr. Adolfa Drolca Maribor, objavlja Zdravstveni dom 
dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor 
javni razpis za delovno mesto

predstojnik organizacijske enote zobozdravstveno 
varstvo – m/ž

za mandatno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega 
imenovanja

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno me-
sto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba zdravstvene smeri – zo-
bozdravnik ali zdravnik specialist ene izmed specializacij 
dentalne medicine;

– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje ure-

jevalnikov besedil, preglednic, internet, e-pošta).
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

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

– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je raz-
vidna delovna doba na delovnem mestu zobozdravnik 
ali zdravnik specialist ene izmed specializacij dentalne 
medicine;

– program dela in razvoja organizacijske enote.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življe-

njepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe 
navede tudi druga znanja in veščine, ki si jih je pri-
dobil.

Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v 
izbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo na naslov: Zdravstveni dom 
dr. Adolfa Drolca Maribor, Služba za pravno kadrovske 
zadeve, Ulica talcev 9, 2000 Maribor. O izbiri bodo kan-
didati pisno obveščeni v zakonitem roku.

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

Št. 02/020/01/2-9/22 Ob-3007/22
Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih in 

38. člena Statuta Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drol-
ca Maribor, objavlja Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca 
Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor razpis za delovno 
mesto

pomočnik direktorja – za splošne zadeve – m/ž
za mandatno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega 

imenovanja
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno 

mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje
– univerzitetna izobrazba;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 na vod-

stvenih delovnih mestih;
– aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika;
– osnovno poznavanje dela z računalnikom (poz-

navanje urejevalnikov besedil, preglednic, internet, 
e-pošta);

– izkazane organizacijske in komunikacijske spo-
sobnosti.

Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

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

– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvi-
dna delovna doba in dokazilo o izkušnjah na vodstvenih 
delovnih mestih;

– dokazilo o znanju tujega jezika.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življe-

njepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe 
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v 
izbirni postopek. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni 
v zakonitem roku.

Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba za pravne 
in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa 
Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor.

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

Št. 100-29/2022-11 Ob-3008/22
Svet zavoda Osnovne šole Lucijana Bratkoviča 

Bratuša Renče, Trg 31, 5292 Renče je na 5. redni seji, 
dne 30. 8. 2022, sprejel sklep o razpisu prostega delov-
nega mesta

ravnatelja

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 
123/21, 172/21 in 207/21); v nadaljevanju: ZOFVI).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo po zaključenem po-
stopku. 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 pogod-
ba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Kandidati morajo k vlogi priložiti program vodenja 
zavoda.

Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev, vključno z izpisom dejstev iz kazenske evidence in 
potrdila sodišča o tem, da zoper njih ne teče kazenski 
postopek, ter potrdila iz kazenske evidence izbrisanih 
oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ter 
izjavo, s katero dovoljujejo obdelavo in uporabo njiho-
vih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom 
imenovanja, pošljejo do vključno 23. septembra 2022 
v zaprti ovojnici na naslov: Svet zavoda Osnovne šole 
Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče, Trg 31, 5292 Renče 
s pripisom: »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na 
pošto zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.

V primeru oddaje nepopolne vloge bo kandidat pis-
no pozvan, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v nasprotnem 
primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo iz 
izbirnega postopka izločena. Dokazila o izpolnjevanju 
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razpisnih pogojev morajo biti originalna ali overjene 
kopije originalov.

O izbiri bodo kandidati obveščeni najkasneje v roku 
4 mesecev od dneva objave razpisa.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, 
so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Svet zavoda Osnovne šole
 Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče

 Ob-3009/22

Svet zavoda OŠ Mihe Pintarja Toleda, Velenje, 
Kidričeva cesta 21, 3320 Velenje, na podlagi sklepa, 
sprejetega na 3. korespondenčni seji, dne 26. 8. 2022 
in na podlagi 58. člena Zakona o financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 20/11), 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; v 
nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

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

Predvideni začetek dela bo dne 1. 2. 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 zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v 
kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi raz-
pisa na naslov: Svet zavoda OŠ Mihe Pintarja Toleda, 
Kidričeva cesta 21, 3320 Velenje, z oznako »Prijava na 
razpis za ravnatelja«.

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

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Mihe Pintarja Toleda

 Ob-3015/22

Svet zavoda Gimnazije Novo mesto na podlagi 
določb Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 in spr., v nadalj-
njem besedilu: ZOFVI) in sklepa Sveta zavoda Gimna-
zije Novo mesto z dne 30. 8. 2022 razpisuje delovno 
mesto 

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat oziroma kandidatka (v nadaljevanju: kan-
didat) mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice iz-
polnjevati pogoje skladno z ZOFVI. Kandidat mora imeti 
pedagoške, vodstvene in organizacijske sposobnosti za 
uspešno vodenje zavoda.

Kandidat mora pisno prijavo in sledeče priloge: 
dokazilo o izobrazbi, dokazilo o pridobljenem nazivu, 
dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, dokazilo o 
opravljenem ravnateljskem izpitu, opis dosedanjih de-
lovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, reference in 
življenjepis, program vodenja zavoda za mandatno ob-
dobje, potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše 
od 30 dni, potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem 
postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni, potrdilo 
iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper 
spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejše od 30 dni, 
v osmih dneh po objavi razpisa poslati na naslov zavoda 
Gimnazija Novo mesto, Seidlova cesta 9, 8000 Novo 
mesto s pripisom »Prijava na razpis ravnatelja/-ice«.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za 
polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 
5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o 
zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice. Predviden 
začetek dela bo 26. 1. 2023. Izbrani/-a kandidat/-ka bo 
imenovan/-a za dobo 5 let. Kandidati bodo pisno obve-
stilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Gimnazije Novo mesto

 Ob-3029/22
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o 

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

eno prosto mesto notarskega pomočnika  
pri notarki Nani Povšič Ružić v Izoli  

(za določen čas, za čas nadomeščanja notarske 
pomočnice na porodniškem dopustu)

Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-
verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 
1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarske-
ga pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnje-
vanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica 
Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

 Ob-3032/22
Na podlagi sprejetega sklepa 6. seje Sveta zavoda 

OŠ Vavta vas, Vavta vas 1, 8351 Straža, z dne 6. 9. 
2022, svet zavoda razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 
123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP.

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

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 
polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
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strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v 
kazenskem postopku) pošljite priporočeno v 8 dneh po 
objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Vavta vas, 
Vavta vas 1, 8351 Straža, z oznako »Prijava na razpis 
za ravnatelja – Ne odpiraj«.

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

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Vavta vas

Št. 701-42/2022/2 Ob-3043/22

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi 
prvega odstavka 29. člena Zakona o državnem to-
žilstvu (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; ZDT-1)

3 prosta mesta okrožnega državnega tožilca 
na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje sploš-

ne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene 
v 8. členu 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; ZSS), in posebne 
pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega 
tožilca, določene v 25. členu ZDT-1.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektron-

ski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne 

dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za 

imenovanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih 
kandidat izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in

– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje 
dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki 

jo vodi ministrstvo, in podatkov iz uradnih evidenc, da 
kandidat ni v kazenskem postopku.

Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožil-
ca, mora prijavi priložiti tudi:

– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 
dan objave razpisa ni starejše od šestih mesecev,

– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 
prava,

– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in pisno 
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1 
pridobi Ministrstvo za pravosodje.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Župančičeva ulica 3, Ljubljana, 15 dni po objavi razpisa.

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-3054/22
Knjižnica Logatec, Svet Knjižnice Logatec, Tržaška 

cesta 44, 1370 Logatec, na podlagi sklepa Sveta zavoda 
Knjižnice Logatec razpisuje prosto delovno mesto

direktorja (m/ž)

za mandat petih let, s polnim delovnim časom. Na-
stop dela s 1. 3. 2023.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:
– univerzitetna izobrazba družboslovne ali huma-

nistične smeri,
– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v knjižnični de-

javnosti,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti, ki naj 

bodo razvidne iz dosedanjega dela in predloženega 
programa dela.

Kandidati morajo poleg dokazil o izpolnjevanju po-
gojev priložiti še:

– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– dokazila o delovni dobi,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma da kandidat ni 

v kazenskem postopku (izdaja pristojno sodišče).
Kandidati naj ponudbe v pisni obliki s priporočeno 

pošto s pripisom na kuverti »Razpis za direktorja« pošlje-
jo do vključno 30. 9. 2022 na naslov: Knjižnica Logatec, 
Svet Knjižnice Logatec, Tržaška cesta 44, 1370 Logatec.

Upoštevane bodo le pravočasno oddane in vsebin-
sko popolne vloge.

Kandidate bomo o izboru obvestili v zakonitem 
roku.

Svet Knjižnice Logatec



Stran 2022 / Št. 117 / 9. 9. 2022 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Druge objave

uvrstitev Ime in priimek število točk
7. Ervin Božeglav 370
8. Monika Cerkvenik 350
9. Teo Ukmar 350

10. Darijan Marinič 350
11. Vekoslav Kunst 340
12. Nadja Vrh 340
13. Mojca Žetko 340
14. Samanta Coraci 330
15. Selma Nuhanović 330
16. Joško Avflič 320
17. Martina Pangos 270
18. Zdenko Čok 270
19. Tina Cej 270
20. Tina Mirošič 270
21. Enej Ravbar 270
22. Marjanca Pušnar 270
23. Slavojka Popović 260
24. Zorica Cvetković 260
25. Robert Banfič 250
26. Jože Colja 230
27. Maja Bohar 210
28. Milena Kopitar 190

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o do-
seženem številu točk, ki so jih dosegli v postopku jav-
nega razpisa.

Udeleženci razpisa imajo pravico do pritožbe na 
župana Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, 
v 15 dneh od njene vročitve. Pritožba se vloži pisno 
priporočeno po pošti, pisno neposredno ali ustno na za-
pisnik, pri organu, ki je odločbo izdal. Taksa za pritožbo 
po tarifni številki 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni 
list RS, št. 106/10 – UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – 
ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš, 189/20 – ZFRO) znaša 
18,10 EUR. Odločitev o pritožbi je dokončna.

Po rešitvi vseh pritožb se objavi Končni seznam 
upravičencev, na katerega bo uvrščenih le prvih 8 pro-
silcev z doseženim največjim številom točk, ki jim bodo 
zagotovljena stanovanja. Končni seznam upravičencev 
bo objavljen v občinskem glasilu, na oglasni deski Obči-
ne Sežana in na spletni strani Občine Sežana.

Občina Sežana

 Ob-3030/22

Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo 

vsebine Javnega poziva REVAV-2-Vavčer za patente, 
modele, znamke, objavljenega v Uradnem listu RS, 
št. 153/21 z dne 24. 9. 2021 in spremembe v Uradnem 
listu RS, št. 11/22 z dne 28. 1. 2022 in spremembe v 
Uradnem listu RS, št. 112/22 z dne 26. 8. 2022:

Spremembe se nanašajo na naslednji točki Javne-
ga 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 650.000,00 EUR oziroma skladno s proračunski-
mi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v 
proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki 
ministrstva.

Briše se:
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-

meta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 zna-
ša 550.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi 
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v pro-
računu Republike Slovenije, na proračunski postavki 
ministrstva.

Slovenski podjetniški sklad

Št. 352-11/2022 Ob-3010/22
Na podlagi 23. in 24. člena Pravilnika o dodelje-

vanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, 
št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14, 153/21, v 
nadaljevanju Pravilnik), Javnega razpisa za dodelitev 
neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 67/22) 
ter odločitve Komisije za dodelitev neprofitnih stanovanj 
v najem v Občini Sežana z dne 24. 8. 2022, Občina 
Sežana objavlja

prednostno listo upravičencev

uvrstitev Ime in priimek število točk
1. Marijan Blagus 480
2. Ranko Vajkić 420
3. Vladimir Krištof 410
4. Darijo Arčon 380
5. Matjaž Mahnič 370
6. Tamara Meško 370
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Objave sodišč

Z 95/2022-11 Os-2715/22
lzvršitelj Andrej Horvat, Obrtna 24, 9000 Murska So-

bota, je dne 23. 6. 2022 s pričetkom ob 11.20 v zadevi 
Z 95/2022, Okrajno sodišče v Murski Soboti zoper dol-
žnika Finander – trgovina in storitve d.o.o., Obrtna uli-
ca 11, Murska Sobota, za upnico Republiko Slovenijo, 
Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno 
odvetništvo, Zunanji oddelek v Murski Soboti v kraju Obr-
tna ulica 11, Murska Sobota, pri dolžniku ob prisotnosti: 
1. Andrej Horvat – izvršitelj, 2. Slavko Pivar – direktor 
dolžnika, opravil rubež nepremičnine: posamezen del 
št. 23, v stavbi št. 4993, k.o. 105 Murska Sobota, na par-
celi št. 3524/59, k.o. 105 Murska Sobota, ki predstavlja 
skladišče v izmeri 30,80 m2, v pritličju stavbe na naslovu 
Obrtna ulica 11, Murska Sobota, ki je last dolžnika do 1/1.

Z opravo dejanja je izvršitelj zaključil ob 11.30.
Okrajno sodišče v Murski Soboti

dne 4. 7. 2022

Z 95/2022-11 Os-2716/22
lzvršitelj Andrej Horvat, Obrtna 24, 9000 Murska So-

bota, je dne 23. 6. 2022 s pričetkom ob 11.30 v zadevi 
Z 95/2022, Okrajno sodišče v Murski Soboti zoper dolžni-
ka Finander – trgovina in storitve d.o.o., Obrtna ulica 11, 
Murska Sobota, za upnico Republiko Slovenijo, Gregor-
čičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvet-
ništvo, Zunanji oddelek v Murski Soboti v kraju Obrtna 
ulica 11, Murska Sobota, pri dolžniku ob prisotnosti: 1. An-
drej Horvat – izvršitelj, 2. Slavko Pivar – direktor dolž-
nika, opravil rubež nepremičnine: posamezen del št. 24, 
v stavbi št. 4993, k.o. 105 Murska Sobota, na parceli 
št. 3524/59, k.o. 105 Murska Sobota, ki predstavlja skla-
dišče v izmeri 4,4 m2, v 1. nadstropju stavbe na naslovu 
Obrtna ulica 11, Murska Sobota, ki je last dolžnika do 1/1.

Z opravo dejanja je izvršitelj zaključil ob 11.40.
Okrajno sodišče v Murski Soboti

dne 4. 7. 2022

Z 95/2022-11 Os-2717/22
lzvršitelj Andrej Horvat, Obrtna 24, 9000 Murska So-

bota, je dne 23. 6. 2022 s pričetkom ob 11.40 v zadevi 
Z 95/2022, Okrajno sodišče v Murski Soboti zoper dolžni-
ka Finander – trgovina in storitve d.o.o., Obrtna ulica 11, 
Murska Sobota, za upnico Republiko Slovenijo, Gregor-
čičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvet-
ništvo, Zunanji oddelek v Murski Soboti v kraju Obrtna 
ulica 11, Murska Sobota, pri dolžniku ob prisotnosti: 1. An-
drej Horvat – izvršitelj, 2. Slavko Pivar – direktor dolž-
nika, opravil rubež nepremičnine: posamezen del št. 25, 
v stavbi št. 4993, k.o. 105 Murska Sobota, na parceli 
št. 3524/59, k.o. 105 Murska Sobota, ki predstavlja skla-
dišče v izmeri 24,2 m2, v 1. nadstropju stavbe na naslovu 
Obrtna ulica 11, Murska Sobota, ki je last dolžnika do 1/1.

Z opravo dejanja je izvršitelj zaključil ob 11.50.
Okrajno sodišče v Murski Soboti

dne 4. 7. 2022

Z 95/2022-11 Os-2718/22
lzvršitelj Andrej Horvat, Obrtna 24, 9000 Murska 

Sobota, je dne 23. 6. 2022 s pričetkom ob 11.50 v za-

Izvršbe

0251 VL 74104/2021 Os-2928/22
Okrajno sodišče v Kopru je v izvršilni zadevi upni-

ka ISBE, gradbeništvo, turizem in gostinstvo, d.o.o., 
matična št. 1226690000, davčna št. 55615112, Limi-
njanska cesta 96, Portorož – Portorose, ki ga zastopa 
odvetnica Dragica Kotnik, Šmarska cesta 5, Sevnica, 
proti dolžniku Borisu Cociani, EMŠO 3008975501193, 
Via Del Ghirlandaio 20/01, Trieste (TS), ki ga zasto-
pa zak. zast. Peter Kos – odvetnik, Kozlovičeva uli-
ca 16A, Koper – Capodistria, po Odvetniška družba 
Zorman d.o.o. o.p., Ferrarska ulica 12, Koper – Ca-
podistria, zaradi izterjave 3.000,35 EUR, 17. 8. 2022 
sklenilo:

Izvršba se delno ustavi za znesek 3.000,35 EUR, 
plačan dne 7. 7. 2022.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 8. 2022

Z 95/2022-11 Os-2713/22
lzvršitelj Andrej Horvat, Obrtna 24, 9000 Murska 

Sobota, je dne 23. 6. 2022 s pričetkom ob 11. uri v 
zadevi Z 95/2022, Okrajno sodišče v Murski Soboti 
zoper dolžnika Finander – trgovina in storitve d.o.o., 
Obrtna ulica 11, Murska Sobota, za upnico Republiko 
Slovenijo, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa 
Državno odvetništvo, Zunanji oddelek v Murski Soboti 
v kraju Obrtna ulica 11, Murska Sobota, pri dolžniku 
ob prisotnosti: 1. Andrej Horvat – izvršitelj, 2. Slavko 
Pivar – direktor dolžnika, opravil rubež nepremičnine: 
posamezen del št. 21, v stavbi št. 4993, k.o. 105 Murska 
Sobota, na parceli št. 3524/59, k.o. 105 Murska Sobo-
ta, ki predstavlja skladišče v izmeri 15,50 m2, v pritličju 
stavbe na naslovu Obrtna ulica 11, Murska Sobota, ki je 
last dolžnika do 1/1.

Z opravo dejanja je izvršitelj zaključil ob 11.10.
Okrajno sodišče v Murski Soboti

dne 4. 7. 2022

Z 95/2022-11 Os-2714/22
Izvršitelj Andrej Horvat, Obrtna 24, 9000 Murska 

Sobota, je dne 23. 6. 2022 s pričetkom ob 11.10 v za-
devi Z 95/2022, Okrajno sodišče v Murski Soboti zoper 
dolžnika Finander – trgovina in storitve d.o.o., Obrtna 
ulica 11, Murska Sobota, za upnico Republiko Slovenijo, 
Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno 
odvetništvo, Zunanji oddelek v Murski Soboti v kraju 
Obrtna ulica 11, Murska Sobota, pri dolžniku ob prisot-
nosti: 1. Andrej Horvat – izvršitelj, 2. Slavko Pivar – di-
rektor dolžnika, opravil rubež nepremičnine: posamezen 
del št. 22, v stavbi št. 4993, k.o. 105 Murska Sobota, na 
parceli št. 3524/59, k.o. 105 Murska Sobota, ki pred-
stavlja skladišče v izmeri 17,50 m2, v pritličju stavbe 
na naslovu Obrtna ulica 11, Murska Sobota, ki je last 
dolžnika do 1/1.

Z opravo dejanja je izvršitelj zaključil ob 11.20.
Okrajno sodišče v Murski Soboti

dne 4. 7. 2022
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devi Z 95/2022, Okrajno sodišče v Murski Soboti zoper 
dolžnika Finander – trgovina in storitve d.o.o., Obrtna 
ulica 11, Murska Sobota, za upnico Republiko Slove-
nijo, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Dr-
žavno odvetništvo, Zunanji oddelek v Murski Soboti v 
kraju Obrtna ulica 11, Murska Sobota, pri dolžniku ob 
prisotnosti: 1. Andrej Horvat – izvršitelj, 2. Slavko Pivar 
– direktor dolžnika, opravil rubež nepremičnine: posa-
mezen del št. 26, v stavbi št. 4993, k.o. 105 Murska 
Sobota, na parceli št. 3524/59, k.o. 105 Murska Sobota, 
ki predstavlja skladišče v izmeri 24,2 m2, v 1. nadstropju 
stavbe na naslovu Obrtna ulica 11, Murska Sobota, ki je 
last dolžnika do 1/1.

Z opravo dejanja je izvršitelj zaključil ob 12. uri.
Okrajno sodišče v Murski Soboti

dne 4. 7. 2022

Z 95/2022-11 Os-2719/22
lzvršitelj Andrej Horvat, Obrtna 24, 9000 Murska 

Sobota, je dne 23. 6. 2022 s pričetkom ob 12. uri v 
zadevi Z 95/2022, Okrajno sodišče v Murski Soboti 
zoper dolžnika Finander – trgovina in storitve d.o.o., 
Obrtna ulica 11, Murska Sobota, za upnico Republiko 
Slovenijo, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa 
Državno odvetništvo, Zunanji oddelek v Murski Soboti 
v kraju Obrtna ulica 11, Murska Sobota, pri dolžniku 
ob prisotnosti: 1. Andrej Horvat – izvršitelj, 2. Slavko 
Pivar – direktor dolžnika, opravil rubež nepremičnine: 
posamezen del št. 27, v stavbi št. 4993, k.o. 105 Murska 
Sobota, na parceli št. 3524/59, k.o. 105 Murska Sobota, 
ki predstavlja skladišče v izmeri 21,9 m2, v 1. nadstropju 
stavbe na naslovu Obrtna ulica 11, Murska Sobota, ki je 
last dolžnika do 1/1.

Z opravo dejanja je izvršitelj zaključil ob 12.10.
Okrajno sodišče v Murski Soboti

dne 4. 7. 2022

Z 95/2022-11 Os-2720/22
Izvršitelj Andrej Horvat, Obrtna 24, 9000 Murska So-

bota, je dne 23. 6. 2022 s pričetkom ob 12.10 v zadevi 
Z 95/2022, Okrajno sodišče v Murski Soboti zoper dolžnika 
Finander – trgovina in storitve d.o.o., Obrtna ulica 11, Mur-
ska Sobota, za upnico Republiko Slovenijo, Gregorčičeva 
ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo, 
Zunanji oddelek v Murski Soboti v kraju Obrtna ulica 11, 
Murska Sobota, pri dolžniku ob prisotnosti: 1. Andrej Hor-
vat – izvršitelj, 2. Slavko Pivar – direktor dolžnika, opra-
vil rubež nepremičnine: posamezen del št. 28, v stavbi 
št. 4993, k.o. 105 Murska Sobota, na parceli št. 3524/59, 
k.o. 105 Murska Sobota, ki predstavlja trgovinski prostor v 
izmeri 130,6 m2, v 1. nadstropju stavbe na naslovu Obrtna 
ulica 11, Murska Sobota, ki je last dolžnika do 1/1.

Z opravo dejanja je izvršitelj zaključil ob 12.20.
Okrajno sodišče v Murski Soboti

dne 4. 7. 2022

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

D 277/1951 Os-2791/22
Okrajno sodišče v Črnomlju, okrajni sodnik Jože 

Petrovčič, v zapuščinski zadevi po dne 1. 7. 1950 na 
Krasincu, oporočno umrlem Matiji Cajnar, rojen 12 .7. 
1879, posestnik, poročen, oče osmih otrok, državljan 

FLRJ, nazadnje stanujoč na naslovu Krasinec 8, Gra-
dac, na podlagi 82. do 84. člena Zakona o pravdnem 
postopku (ZPP), v zvezi s 163. členom Zakona o dedo-
vanju (ZD) ter 267. člena Družinskega zakonika (DZ), 
dne 26. julija 2022 postavlja začasnega zastopnika dedi-
njama Ani Mitrovic, 3239 Valcourt Crescent, Mississaug, 
Ontario, L5L 5G9, Kanada, rojena 28. 6. 1950, in Zlati 
Kosmrlj, Mabee Drive, Caledon, Ontario, L7EoC2, Ka-
nada , rojena 26. 5. 1955.

Začasni zastopnik je univ. dipl. prav. – odvetnik 
Alojz Poljšak, Ulica Staneta Rozmana 8, Črnomelj.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal dedinji 
Ano Mitrovic, 3239 Valcourt Crescent, Mississaug, Onta-
rio, L5L 5G9, Kanada in Zlato Kosmrlj, Mabee Drive, Ca-
ledon, Ontario, L7EoC2, Kanada, vse do takrat, dokler 
le-ti ali njun pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem 
oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, 
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 26. 7. 2022

D 81/1966 Os-2797/22
Okrajno sodišče v Črnomlju, okrajni sodnik Jože 

Petrovčič, v zapuščinski zadevi po dne 25. 3. 1966 v 
Metliki, brezoporočno umrlem Jožetu Marn (v zemlji-
ški knjigi tudi Jože, roj. 1895 Marn), sin Jožefa, rojen 
29. 10. 1895, upokojenec, poročen, oče dveh otrok, 
državljan SFRJ, nazadnje stanujoč na naslovu Mestni 
trg 7, Metlika (v zemljiški knjigi Metlika 8, Metlika), na 
podlagi 82. do 84. člena Zakona o pravdnem postopku 
(ZPP), v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD) 
ter 267. člena Družinskega zakonika (DZ), dne 27. julija 
2022 postavlja začasnega zastopnika dediču Mitji Pa-
vlovič, 2366 N 57 th. Street, US Milwaukee, WI 53210, 
ZDA, rojen 13. 4. 1956.

Začasni zastopnik je univ. dipl. prav. – odvetnik Kri-
stjan Žalec, Zadružna cesta 33, Črnomelj.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal dediča 
Mitjo Pavloviča, 2366 N 57 th. Street, US Milwaukee, 
WI 53210, ZDA, vse do takrat, dokler le-ta ali njegov 
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem, oziroma 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 27. 7. 2022

D 169/1988 Os-2798/22
Okrajno sodišče v Črnomlju, okrajni sodnik Jože 

Petrovčič, v zapuščinski zadevi po dne 20. 5. 1988 v Met-
liki, brezoporočno umrlem Antonu Gerkšič, sin Jakoba, 
rojen 1. 1. 1910, upokojenec, vdovec, oče sedmih otrok, 
državljan SRS in SFRJ, nazadnje stanujoč na naslovu 
Gornji Suhor pri Metliki 15, Suhor, na podlagi 82. do 
84. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi 
s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD) ter 267. člena 
Družinskega zakonika (DZ), dne 27. julija 2022 postavlja 
začasnega zastopnika dediču Robertu Begert, Dorfstras-
se 21, 3423 Ersigen, Švica, rojen 4. 10. 1971.

Začasni zastopnik je univ. dipl. prav. – odvetnik 
Alojz Poljšak, Ulica Staneta Rozmana 8, Črnomelj.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal dediča 
Roberta Begerta, Dorfstrasse 21, 3423 Ersigen, Švica, 
vse do takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne 
bo nastopil pred sodiščem, oziroma organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 27. 7. 2022
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0956 I 2034/2021 Os-2880/22
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi 

upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljub-
ljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slo-
venije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper dolžnico Ilse 
Renate Katzer, General Keyes Strasse 16/1, Avstrija, 
zaradi izterjave 1.336.522,90 EUR s pp, sklenilo:

Dolžnici se na podlagi 4. točke drugega odstav-
ka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi 
začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Ljubič Nataša, 
Kersnikova ulica 12, 1000 Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do 
takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 8. 2022

1913 I 1096/2022 Os-2952/22
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upni-

ka Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 
sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, Ljubljana, 
zoper dolžnika Dejana Huđek, Mestni trg 1, Ljubljana – 
dostava, zaradi izterjave 0,00 EUR s pp. sklenilo:

Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravd-
nem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Ksaver Logarr, 
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do ta-
krat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 8. 2022

I 12/2022 Os-2678/22
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v izvršilni 

zadevi upnice Aure Marušič, EMŠO 1809969505069, 
Masarykova cesta 26, Ljubljana – dostava, ki jo za-
stopa odv. Miha Umek – odvetnik, Ukmarjeva uli-
ca 4, Ljubljana, proti dolžniku Marku Vraničar, EMŠO 
1703980500777, Mestni trg 1, Ljubljana – dostava, ki 
ga zastopa Ban Matej – odvetnik, Dalmatinova ulica 2, 
Ljubljana, zaradi izterjave 61.845,00 EUR s pripadki, 
dne 24. 6. 2022 sklenilo:

Dolžniku Marku Vraničarju, 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 odvetnik Matej 
Ban, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana.

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

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 24. 6. 2022

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 212/1961 Os-2888/22
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi 

po pokojnem Antonu Preskar, rojen 4. 6. 1900, poro-

čen, brez otrok, državljan Republike Slovenije, stanujoč 
Krvavčji Vrh 28, pošta Semič, umrl 18. 11. 1961, izdaja 
naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Antonu Preskarju, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču 
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno 
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, v roku 
1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 16. 8. 2022

D 305/1956 Os-2889/22
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po 

pokojnem Gregorju Čadonič, rojen 9. 3. 1874, poročen, 
oče šestih otrok, državljan Republike Slovenije, stanujoč 
Zilje 3, pošta Vinica, umrl 7. 12. 1956, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Gregorju Čadoniču, da se priglasijo pri tukajšnjem so-
dišču ali pri skrbniku za poseben primer – Center za 
socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, 
v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 16. 8. 2022

D 210/1946 Os-2890/22
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi 

po pokojnem Marku Režek, rojen 12. 7. 1875, vdovec, 
oče šestih otrok, nazadnje stanujoč Radovica 19, pošta 
Metlika, umrl 15. 7. 1944, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Marku Režeku, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču 
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno 
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika, v roku 
1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 16. 8. 2022

D 225/1984 Os-2891/22
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po 

pokojnem Jožefu Rajer, rojen 2. 6. 1901, poročen, oče 
enega otroka, nazadnje stanujoč Dragomlja vas 1, pošta 
Suhor, umrl 31. 3. 1984, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Jožefu Rajerju, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču 
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno 
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika, v roku 
1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 16. 8. 2022
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D 194/1947 Os-2892/22

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi 
po pokojnem Petru Golobič, rojen 13. 9. 1914, poročen, 
brez otrok, nazadnje stanujoč na naslovu Radovica 23, 
pošta Metlika, umrl 8. 5. 1945, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Petru Golobiču, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču 
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno 
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika, v roku 
1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 16. 8. 2022

D 251/1979 Os-2893/22

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi 
po pokojni Jeli Belopavlovič, rojena Vukšić, rojena dne 
28. 2. 1895, vdova, mati treh otrok, stanujoča na naslovu 
Hrast pri Jugorju, pošta Suhor, umrla 4. 4. 1979, izdaja 
naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojni 
Jeli Belopavlovič, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču 
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno 
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika, v roku 
1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 16. 8. 2022

D 172/1968 Os-2894/22

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi 
po pokojnem Jožetu Kambič, rojen 13. 2. 1875, vdovec, 
oče štirih otrok, nazadnje stanujoč Cesta bratstva in 
enotnosti 60, Metlika, umrl 15. 4. 1968, izdaja naslednji 
oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Jožetu Kambiču, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču 
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno 
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika, v roku 
1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 16. 8. 2022

D 183/2022 Os-2895/22

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi 
po pokojnem Johnu Bayuk, tudi Janez Bajuk, rojen dne 
5. 12. 1897, vdovec, oče štirih otrok, stanujoč 2884 Rose 
Street, Chemainus, B.C., Kanada, prej Radovica 63, po-
šta Metlika, umrl 14. 1. 1973, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Johnu Bayuku (tudi Janez Bajuk), da se priglasijo pri 
tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku za poseben primer – 
Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota 
Metlika, v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 16. 8. 2022

D 1536/1946 Os-2896/22
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi 

po pokojnem Ivanu Malešič, rojen 10. 6. 1863, vdovec, 
oče šestih otrok, nazadnje stanujoč Metlika 127, Metlika, 
umrl 26. 1. 1941, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Ivanu Malešiču, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču 
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno 
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika, v roku 
1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 16. 8. 2022

D 296/2021 Os-2897/22
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi 

po pokojnem Matiji Marentič, rojen 29. 1. 1870, poročen, 
oče osmih otrok, nazadnje stanujoč Gradac 14, pošta 
Gradac, umrl 24. 3. 1942, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Matiji Marentiču, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču 
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno 
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika, v roku 
1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 16. 8. 2022

D 112/1972 Os-2898/22
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi 

po pokojni Tereziji Henigman, rojena Matjašič, rojena 
dne 15. 12. 1888, poročena, mati treh otrok, državljan-
ka Republike Slovenije, stanujoča Cesta bratstva in 
enotnosti 32, Metlika, umrla 19. 4. 1972, izdaja na-
slednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojni Te-
reziji Henigman, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču 
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno 
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika, v roku 
1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 16. 8. 2022

D 81/1946 Os-2899/22
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi 

po pokojnem Leopoldu Weiss, rojen dne 6. 1. 1863, 
poročen, oče sedmih otrok, državljan Republike Slove-
nije, stanujoč Metlika 57, Metlika, umrl 2. 6. 1944, izdaja 
naslednji oklic:
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Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Leopoldu Weissu, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču 
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno 
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika, v roku 
1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 16. 8. 2022

D 132/1968 Os-2900/22

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi 
po pokojnem Jakobu Ivanetič, rojen dne 14. 6. 1891, 
vdovec, oče štirih otrok, državljan Republike Slovenije, 
stanujoč Mestni trg 14, Metlika, umrl 30. 4. 1968, izdaja 
naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Jakobu Ivanetiču, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču 
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno 
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika, v roku 
1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 16. 8. 2022

D 153/1962 Os-2901/22

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po 
pokojnem Jožefu Weiss, rojen dne 3. 3. 1900, poročen, 
oče treh otrok, nazadnje stanujoč na naslovu P.O. Box 
4051, Malartic, Quebec, prej Metlika 27, Metlika, umrl 
23. 9. 1961, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Jožefu Weissu, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču 
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno 
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika, v roku 
1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 16. 8. 2022

D 104/1951 Os-2902/22

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po 
pokojnem Matiji Pavlovič, rojen dne 15. 2. 1882, poro-
čen, brez otrok, državljan Republike Slovenije, stanujoč 
Metlika 209, Metlika, umrl 14. 4. 1951, izdaja naslednji 
oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Matiji Pavloviču, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču 
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno 
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika, v roku 
1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 16. 8. 2022

D 148/1966 Os-2903/22
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zade-

vi po pokojni Margareti Janžekovič, vdova Kapušin, 
rojena Nemanič, rojena dne 1. 10. 1886, vdova, mati 
treh otrok, državljanka Republike Slovenije, stanujoča 
Radovica 51, pošta Metlika, umrla 2. 7. 1966, izdaja 
naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojni 
Margareti Janžekovič, da se priglasijo pri tukajšnjem 
sodišču ali pri skrbniku za poseben primer – Center za 
socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika, 
v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 16. 8. 2022

D 397/1946 Os-2904/22
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po 

pokojni Mariji Ružič, rojena Maršič, rojena dne 16. 10. 
1898, vdova, mati dveh otrok, državljanka Republike 
Slovenije, stanujoča Metlika 80, Metlika, umrla 2. 8. 
1943, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojni 
Mariji Ružič, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali 
pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno 
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika, v roku 
1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 16. 8. 2022

D 46/1953 Os-2905/22
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi 

po pokojnem Petru Verderber, rojen 6. 8. 1892, samski, 
brez otrok, stanujoč 440 N. Wyoning, Butte, Silver Bow, 
ZDA, prej Obrh 12, pošta Dragatuš, umrl 3. 4. 1952, 
izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Petru Verderberju, da se priglasijo pri tukajšnjem sodi-
šču ali pri skrbniku za poseben primer – Center za so-
cialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, v 
roku 1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 16. 8. 2022

I D 975/2021 Os-2475/22
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščin-

ski postopek po pok. Beganović Sulejmanu, rojenem 
dne 9. 2. 1943, umrlem dne 5. 1. 2021, nazadnje stanu-
jočem na naslovu Cvetlična pot 11, Ljubljana, državljanu 
Republike Slovenije.

Ker sodišču niso znani podatki o dedičih, sodišče 
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine po pok. Beganović 
Sulejmanu poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu 
od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče 
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zapuščinski postopek nadaljevalo na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2022

IV D 2201/2021 Os-2726/22
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapu-

ščinski postopek po pok. Heleni Simon Jurman, rojena 
1. 5. 1934, umrla 15. 4. 2021, nazadnje stan. Peričeva 
ulica 33, Ljubljana, državljanka Republike Slovenije.

Zapustnica je napravila oporoko, o kateri se imajo 
pravico izreči tudi zakoniti dediči II. dednega reda, o ka-
terih pa sodišče nima vseh podatkov. Zapustnica je bila 
ob smrti vdova in brez potomcev. Starša zapustnice sta 
umrla pred njo. Zapustnica je zapustila brate in sestre, 
med njimi je tudi brat Janez Jurman, ki je umrl pred za-
pustnico, in naj bi zapustil hči Vivijano, ki naj bi živela v 
Italiji, o kateri pa sodišče nima nobenih podatkov.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju (ZD) poziva vse potomce zapustnikovega brata 
Janeza Jurmana ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pra-
vico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo 
naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega 
oklica na sodni deski sodišča, na spletni strani sodišča 
in v Uradnem listu RS.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 2022

II D 2207/2021 Os-2766/22
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče zapuščinski 

postopek po pokojnem Andreju Kolar, roj. 10. 3. 1965, 
umrl 22. 4. 2021, nazadnje stanujoč Celovška 134, Ljub-
ljana, državljan Slovenije.

Zapustnik po podatkih spisa ni napravil oporoke, 
zato pride v poštev zakonito dedovanje. Zapustnik je 
bil ob smrti samski in brez potomcev. Njegova starša 
Svantevita Kolar in Jože Kolar sta oba umrla pred njim, 
bratov in sester ni imel. To pomeni, da so do dedovanja 
po pokojnem Andreju Kolarju upravičeni dediči III. ded-
nega reda, to so zapustnikove babice in dedi (če so ti 
pokojni, pa njihovi potomci). Sodišču vsi dediči III. ded-
nega reda niso znani.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine po pokojnem Andreju Kolarju, da 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2022

D 393/2020 Os-2594/22
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po dne 6. 6. 2020 umrli Mikuš Alojziji, roj. Frank, 
roj. 17. 2. 1928, z zadnjim stalnim prebivališčem Can-
karjeva ulica 36, Nova Gorica.

Kot zakoniti dediči po zapustnici pridejo v poštev 
tudi dediči po pokojnem zap. bratu Frank Ivanu, ki so-
dišču niso znani.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo 

tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, 
sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o 
zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo 
in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 6. 2022

D 335/2022-8 Os-2849/22
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-

devi po pokojnem Martinu Krese, roj. 30. 10. 1885, 
umrl 11. 10. 1974, zadnje stalno prebivališče Gorenja 
Straža 20 (prej 1), Vavta vas, p. Novo mesto, objavlja 
naslednji oklic:

Pozivajo se neznani dediči po pokojnem Martinu 
Kresetu, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri 
skrbniku za poseben primer, Centru za socialno delo 
Dolenjska in Bela krajina, Enota Novo mesto, Res-
slova 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 8. 8. 2022

D 241/2022-21 Os-2861/22
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-

devi po pokojni Miriam Šmigovc, roj. 24. 1. 1957, umrla 
5. 4. 2022, zadnje stalno prebivališče Smolenja vas 32a, 
Novo mesto, objavlja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani dediči po pokojni Miriam Šmi-
govc, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri 
skrbniku za poseben primer, Centru za socialno delo 
Dolenjska in Bela krajina, Enota Novo mesto, Res-
slova 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 8. 8. 2022

D 74/2020 Os-2836/22
Po pokojnem Dragu Venclju, rojenem dne 30. 1. 

1953, nazadnje bivajočem v Luciji, Kosmačeva ulica 36 
in umrlem dne 16. 4. 2020, ni dedičev.

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

Zapustnikove upnike se poziva, da lahko v šestih 
mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona 
o dedovanju, ki določa, da upnik lahko zahteva, da se 
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso za-
puščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu 
obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
upnika, prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez de-
dičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti po-
trdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
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zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Repub-
liko Slovenijo, ki ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 4. 8. 2022

D 122/2022 Os-2838/22
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski po-

stopek po pokojni Ivanki Verner, rojeni dne 14. 5. 1953, 
nazadnje stanujoči na naslovu Obala 111, Lucija in umrli 
dne 4. 3. 2022.

Iz podatkov sodnega spisa izhaja, da zapuščino pred-
stavljajo denarna sredstva, terjatev do ZPIZ-a ter dolg.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih 
dedičih, zato pozivamo morebitne zapustničine dediče, 
da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave 
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep na podlagi 
znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 4. 8. 2022

D 76/2022 Os-2870/22
V zapuščinskem postopku po pokojnem Kastelic 

Erichu, rojenem 24. 2. 1945, umrlem 31. 3. 2022, z zad-
njim bivališčem na naslovu Bogneča vas 7, Trebelno, 
sodišče poziva neznane dediče II. in III. dednega reda 
in neznane upnike po pok. Kastelic Erichu, da se pri-
glasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica 
kot dediči oziroma upniki, v skladu z 206. členom Zako-
na o dedovanju (ZD). V zapuščino spadajo nepremič-
nine: neizplačana pokojnina pri ZPIZ, osebni avtomobil 
znamke Unis Golf JXD, letnik 1988, reg. št. NM C3-125, 
VIN: WVWZZZ1GZKW173988 – s statusom »odjavlje-
no«, denarna sredstva na računu pri Novi KBM d.d., 
št. SI56 0440 3025 8535 149 – s stanjem na dan smrti 
831,62 EUR.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če ne bo dedičev oziroma če noben upnik 
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v 
stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija 
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko v 6 mesecih od dneva objave oklica 
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v 
stečajno maso.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 28. 7. 2022

Oklici pogrešanih

N 749/2021 Os-2762/22
Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani se vodi postopek 

v nepravdni zadevi predlagateljice Občine Mirna, Glavna 
cesta 28, Mirna, ki jo zastopa župan Dušan Skerbiš, za-
radi razglasitve pogrešane osebe Ivana Duković, zadnji 
znan naslov Prisojna ulica 3, Ljubljana, za mrtvega.

Po navedbah predlagateljice naj bi bil pogrešani 
Ivan Duković, zadnji znan naslov Prisojna ulica 3, Ljub-
ljana, rojstni podatki niso znani, že gotovo mrtev, saj v 
zadnjih petih letih o njem ni nobenega poročila, od nje-
govega rojstva pa je minilo najmanj 74 let.

V skladu s 126. členom Zakona o nepravdnem po-
stopku pozivamo pogrešanega Ivana Dukovića, zadnji 

znan naslov Prisojna ulica 3, Ljubljana, naj se oglasi, če 
je živ. Prav tako pozivamo vse, ki kaj vedo o njem in o 
njegovem življenju, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v 
Ljubljani v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer 
bo sodišče po poteku tega roka pogrešanega razglasilo 
za mrtvega.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2022

I N 40/2022 Os-2930/22
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog pred-

lagateljice Lilijane Kavčič, Lig 4, Kanal, ki jo zastopa od-
vetnica Tanja Marušič, postopek o razglasitvi pogrešane 
Valerije Jerončič, rojena 11. 9. 1923, hči pok. Andreja 
Goljevščka in Antonije Jožefe Goljevšček, roj. Gerbec, ki 
jo zastopa skrbnica za poseben primer odvetnica Maja 
Erjavec, odvetnica v Novi Gorici, za mrtvo.

Iz priloženih listin izhaja, da je pogrešana Valerija 
Jerončič, rojena 11. 9. 1923 očetu Andeju in materi An-
toniji Jožefi, rojeni Gerbec, solastnica nepremičnine s 
parc. št. 992/5, k.o. Idrija nad Kanalom, katerih solastni-
ca je postala na podlagi sklepa o dedovanju O 1105/53 
z dne 24. 11. 1954, kar predstavlja tudi zadnji podatek 
o pogrešani. Drugi podatki o pogrešani ne obstajajo.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešane Valerije Jerončič, naj javijo tukajšnjemu 
sodišču v roku treh mesecev po objavi oklica v Uradnem 
listu RS, oglasni deski UE Nova Gorica ter sodni deski 
tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka sodišče po-
grešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 8. 2022

N 4/2022 Os-2962/22
Okrajno sodišče v Postojni vodi nepravdni postopek 

na predlog predlagateljice Vilme Ludvik, Kal 65, ki jo 
zastopa Nomos Jasna Rajčević s.p., univ. dipl. pravnik, 
pravno svetovanje – pravna pisarna, iz Kopra, zoper 
nasprotno udeleženko Heleno Štefančič, Via Frances-
co Petrarca 20, 51000 Rijeka, Republika Hrvaška, zdaj 
neznanega bivališča, ki jo zastopa skrbnik za poseben 
primer Rihard Braniselj, odvetnik v Postojni zaradi raz-
glasitve nasprotne udeleženke za mrtvo.

O pogrešani je znano le to, da je njen rojstni priimek 
Štefančič, da je nazadnje prebivala na naslovu Via Fran-
cesco Petrarca 20, 51000 Rijeka, Republika Hrvaška, 
poročena je bila z Matijem Vatovec, po njegovi smrti in 
na podlagi pogodbe z dne 4. 9. 1936 je postala lastni-
ca nepremičnega premoženja v katastrski občini Kal in 
imela je hčerko Olgo Vatovec, ki je že pokojna ter hčerko 
Heleno Vatovec o kateri ni nobenih podatkov.

Sodišče poziva Heleno Štefančič, poročeno Vato-
vec, da se oglasi, ter vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti Helene Štefančič, poročene Vatovec, da to spo-
ročijo sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, 
sicer jo bo poteku tega roka sodišče razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 23. 8. 2022

Kolektivni delovni spori

X Pd 167/2022 Os-3031/22
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 

51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih – 
ZDSS-1 obvešča vse zainteresirane stranke, da je uve-
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den kolektivni delovni spor med predlagateljema: 1. Sin-
dikat novinarjev Slovenije – SNS, Vošnjakova ulica 8, 
Ljubljana, in 2. SNS Koordinacija novinarskih sindikatov 
RTV Slovenija, Kolodvorska ulica 2, Ljubljana, ter na-
sprotnim udeležencem: Radiotelevizija Slovenija javni 
zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, Ljubljana, zaradi: 
kršitve kolektivne pogodbe in neskladnosti splošnega 
akta z zakonom.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci 
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, 
imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek 
51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko 
prijavijo ves čas postopka, na naroku ali s pisno vlogo 
(drugi odstavek 51. člena ZDSS-1).

Pripravljalni narok in prvi narok za glavno obravna-
vo je razpisan na dan 25. 10. 2022 ob 8.30, razpravna 
dvorana 2/I, Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, 
Resljeva 14, Ljubljana.

To obvestilo je objavljeno na oglasni deski in na 
spletni strani tega sodišča od dne 6. 9. 2022.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2022
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Preklici

Spričevala preklicujejo 

Opeka Julija, Šercerjeva 7, Cerknica, diplomo 
št. 780/12-13, izdajatelj UL, FF, Oddelek za psihologijo, 
leto izdaje 2013. gnc-344419

Snoj Anja, Cesta na Markovec 65, Koper - Capod-
istria, diplomo št. 1-104/09, izdajatelj Fakulteta za hu-
manistične študije Koper, leto izdaje 2009. gns-344428

Drugo preklicujejo 

AVTOPREVOZNIK GOLOB MATJAŽ S.P., POT 
NA VOVKE 1, Cerklje na Gorenjskem, izvod licence 
št. 015199/001, za vozilo MAN TGL, reg. št. KR 35-85T, 
veljavnost do 10. 12. 2022. gnq-344405

AVTOPREVOZNIŠTVO UROŠ ŠKRINJAR S.P., 
DRAŠIČI 8, Metlika, potrdilo za voznika, št. 05027981, 
izdano na ime Toni Stankovski, veljavnost od 16. 9. 2021 
do 3. 8. 2023, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica 
Slovenije, leto izdaje 2021. gnp-344406

AVTOPREVOZNIŠTVO UROŠ ŠKRINJAR S.P., 
DRAŠIČI 8, Metlika, potrdilo za voznika, št. 5031576, 
izdano na ime Siarhei Trusau, veljavnost od 24. 6. 2022 
do 26. 5. 2024, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica 
Slovenije, leto izdaje 2022. gno-344407

BEST PREVOZNIŠTVO RAK DAVORIN S.P., ZA-
DOBROVŠKA CESTA 90A, Ljubljana-Polje, izvod li-
cence št. 015334/001, za tovorno vozilo MAN 26-480 
TGA, reg. št. LJ JB 599, veljavnost do 13. 10. 2022. 
gnh-344414

Bujar Sadiku, Podšmihel 2, Laško, Cer-
tifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, 
št. 5820.009.3.1-02-2008-76637, izdajatelj Šolski cen-
ter Celje, leto izdaje 2008. gnr-344429

Cauter Renzo, Hrvatini 197, Ankaran - Ankarano, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500053179000, 
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnt-344427

Delić Envir, Veljka Vlahoviča 66, Maribor, 
certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, 
št. 5820.009.3.1-9-2016-32860, izdajatelj Šolski center 
Celje, leto izdaje 2016. gnz-344421

Fekonja Ciril, Melinci 12, Beltinci, potrdilo o uspe-
šno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti 
za pridobitev licence v cestnem prometu, št. 600775, 
izdajatelj Ministrstvo za promet in zveze, leto izdaje 
1997. gnr-344404

Kastrevc Luka, Velika Bučna vas 7A, Novo mesto, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500054682000, 
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnu-344426

Kirbiš Bojan, Nova ul. 22, Spodnji Duplek, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500006928003, izdajatelj 
Cetis Celje, d.d. gns-344403

KOČNIK ANDREJ S.P., KOT NA POHORJU 17, 
Oplotnica, izvod licence št. 017518/004, za vozilo 
M.A.N., reg. št. SG-HZ-138, veljavnost do 13. 5. 2026. 
gng-344415

LESOTEKA D.O.O., VORANČEV TRG 1, Slovenj 
Gradec, izvod licence št. GE010070/00479/003, za vo-
zilo MAN, reg. št. SG SK-204, veljavnost do 10. 10. 
2023. gnb-344420

LESOTEKA D.O.O., VORANČEV TRG 1, Slovenj 
Gradec, izvod licence št. GE010070/00479/002, za vo-
zilo MAN, reg. št. SG CE 364, veljavnost do 10. 10. 
2023. gnx-344423

Mauko Zoran, Simuničev breg 4, Gornja Radgona, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500004754003, 
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnv-344425

MEA MATJAŽ ERJAVEC S.P., ČRNI VRH 20, Črni 
vrh nad Idrijo, izvod licence št. 015844/001, za vozilo 
MERCEDES-BENZ, AXOR 1829, reg. št. GO DF-558, 
veljavnost do 23. 1. 2023. gne-344417

ODVETNIK - VEIT MARJAN, Ulica kneza Koclja 24, 
Maribor, odvetniško službeno izkaznico, izdano na ime 
Marja Veit Visenjak, izdajatelj Odvetniška zbornica Slo-
venije. gny-344422

SREČKO ŽALAR s.p., Ivenca 26, Vojnik, potrdilo za 
voznika, št. 007637/AČO13-2-5889/2021, izdano na ime 
Ivan Antonić, veljavnost od 16. 11. 2021 do 10. 10. 2023, 
izdajatelj OZS Ljubljana, leto izdaje 2021. gnd-344418

Strmšek Domej, Leše 79, Prevalje, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500057509000, izdajatelj Cetis 
Celje, d.d. gnf-344416

T&V SPED d.o.o., Verovškova ulica 55, Ljubljana, 
izvod licence št. GE013333/06944/058, za vozilo MER-
CEDES BENZ, reg. št. LJTVS057, veljavnost do 12. 9. 
2027. gnn-344408

T&V SPED d.o.o., Verovškova ulica 55, Ljubljana, 
izvod licence št. GE013333/06944/023, za vozilo MER-
CEDES BENZ, reg. št. LJTVS094, veljavnost do 12. 9. 
2027. gnm-344409

T&V SPED d.o.o., Verovškova ulica 55, Ljubljana, 
izvod licence št. GE013333/06944/017, za vozilo MAN, 
reg. št. LJTVS087, veljavnost do 12. 9. 2027. gnp-344410

T&V SPED d.o.o., Verovškova ulica 55, Ljubljana, 
izvod licence št. GE013333/06944/010, za vozilo MER-
CEDES BENZ, reg. št. LJTVS042, veljavnost do 12. 9. 
2027. gnk-344411

T&V SPED d.o.o., Verovškova ulica 55, Ljubljana, 
izvod licence št. GE013333/06944/006, za vozilo MER-
CEDES BENZ, reg. št. LJTVS038, veljavnost do 12. 9. 
2027. gnj-344412

T&V SPED d.o.o., Verovškova ulica 55, Ljubljana, 
izvod licence št. GE013333/06944/045, za vozilo MAN, 
reg. št. LJTVS034, veljavnost do 12. 9. 2027. gni-344413

VITRANS D.O.O., ROŽNA DOLINA 5C, Grosuplje, 
izvod licence št. GE010571/03861/012, za vozilo MER-
CEDES BENZ ACTROS, reg. št. LJ74-FAE, veljavnost 
do 6. 5. 2024. gnw-344424
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