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Javni razpisi
Št. 303-21/2022/21

Ob-3440/22
Sprememba

»Javnega razpisa aktivnosti krepitve projektnih
pisarn javnih raziskovalnih organizacij«
V »Javnem razpisu aktivnosti krepitve projektnih pisarn javnih raziskovalnih organizacij,« objavljenem v Uradnem listu RS, št. 130 z dne 11. 10. 2022
(Ob-3268/22) se v točki 19. Način in rok za predložitev
vlog za dodelitev sredstev spremeni rok za oddajo vlog,
tako da se prvi odstavek glasi:
»Rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev je
15. 11. 2022 do 12. ure.«
Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport
Št. 303-35/2022/18

Ob-3443/22

Na podlagi določb Uredbe Sveta (EU) 2020/2094
z dne 14. decembra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za okrevanje v podporo okrevanju
po krizi zaradi COVID-19 (UL L 433 I z dne 22. 12.
2020, str. 23; v nadaljevanju: Uredba 2020/2094/EU),
Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma
za okrevanje in odpornost (UL L št. 57 z dne 18. 2.
2021, str. 17, s spremembami, v nadaljevanju: Uredba 2021/241/EU), Delegirane uredbe Komisije (EU)
2021/2106 z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o
vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z
določitvijo skupnih kazalnikov in podrobnih elementov
preglednice kazalnikov okrevanja in odpornosti (UL L
št. 429 z dne 1. 12. 2021, str. 83, v nadaljevanju: Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2106), Delegirane
uredbe Komisije (EU) 2021/2105 z dne 28. septembra
2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za
okrevanje in odpornost z opredelitvijo metodologije za
poročanje o socialnih odhodkih (UL L št. 429 z dne
1. 12. 2021, str. 79) Uredbe (EU) 2020/2092 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije
(UL L št. 433 I z dne 22. 12. 2020, str. 6), Uredbe Sveta
(ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o
zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L
312 z dne 23. 12. 1995, str. 1), drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih sprejme Evropska komisija v zvezi
z izvajanjem Mehanizma za okrevanje in odpornost,
Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih,
ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi

uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU)
št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013,
(EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014
in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU,
Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018,
str. 1), Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega Parlamenta
in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za
spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198 z dne 22. 6. 2020,
str. 13, v nadaljevanju: Uredba (EU) 2020/852), Uredbe
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov
ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o
varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1, s
spremembami, v nadaljevanju: Uredba (EU) 2016/679),
Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih
in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov
ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa
št. 1247/2002/ES (UL L št. 295 z dne 21. 11. 2018,
str. 39, s spremembami), Načrta za okrevanje in odpornost (objavljenega na: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/, v nadaljevanju: načrt), ki je potrjen z Izvedbenim
sklepom Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in
odpornost za Slovenijo (objavljen na: https://www.gov.
si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-okrevanjein-odpornost/zakonodaja, potrjen dne 28. 7. 2021 (CM
4171/21), v nadaljevanju: izvedbeni sklep), Operativne
ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo, podpisane
dne 31. 3. 2022 (Recovery and Resilience Facility, Operational arrangements between the European Commission and Slovenia, v nadaljevanju: operativne ureditve),
dostopnega na https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-
programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/,
Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07
– ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12,
47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list
RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in
3/22 – ZDeb), Zakona o preprečevanju pranja denarja
in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22), Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11
– UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15
– ZIPRS1617, 13/18 195/20 – odl. US), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in
2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP),
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Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni
list RS, št. 187/21), Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o
Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS,
št. 167/21), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni
list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16), Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj,
123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP), Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
»Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev
v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih
kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj
ter finančne pismenosti«
1. Naziv in sedež nosilnega organa, ki dodeljuje
sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Javni razpis sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in Evropska unija – NextGenerationEU. Javni razpis se izvaja
skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev
kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo
novi poklici in zeleni prehod (v nadaljevanju: C3 K5), za
ukrep investicije E Celovita transformacija (trajnost in
odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.
2.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je načrtovanje, razvoj, priprava in izvedba programov usposabljanj strokovnih in
vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki izvajajo
javno veljavne programe, za dvig in krepitev digitalnih
kompetenc ter temeljnih vsebin računalništva in informatike (v nadaljevanju: RIN), kompetenc za trajnostni razvoj in finančne pismenosti. Kompetenca v predmetnem
razpisu zajema znanje, spretnost in odnos.
Glavne aktivnosti so:
1. priprava Kataloga kompetenc;
2. opredelitev različnih poti usposabljanj;
3. razvoj programov usposabljanja;
4. pridobivanje in redno usposabljanje sodelavcev
projekta;
5. izvajanje usposabljanj strokovnih in vodstvenih
delavcev;
6. spremljanje in evalvacija;
7. predlogi za sistemsko umestitev rezultatov;
8. letna mednarodna konferenca;
9. promocija in diseminacija;
10. vodenje projekta;
11. zagotavljanje kakovosti.
Aktivnosti so podrobneje opisane v Prilogi 1 tega
javnega razpisa.
2.2 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je krepitev ustreznih pedagoško-andragoških kompetenc strokovnih in vodstvenih
delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju digitalnih kompetenc in temeljnih vsebin RIN, kompetenc za
trajnostni razvoj ter finančne pismenosti. Skladno s cilji
komponente C3 K5 se bo tako v času izvedbe projekta
pri aktivno sodelujoči ciljni skupini krepila senzibilnost,
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odzivnost in odpornost izobraževalnega sistema ter vseživljenjsko učenje.
2.3 Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je uspešno usposobiti najmanj
20.000 strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc in temeljnih
vsebin RIN, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne
pismenosti povprečno v obsegu 13 izobraževalnih dni,
kar predstavlja 104 ure usposabljanj na posameznega
udeleženca.
Od predvidenih 13 izobraževalnih dni je namenjenih:
– 11 dni digitalnim kompetencam in temeljnim vsebinam RIN;
– 1 dan kompetencam za trajnostni razvoj;
– 1 dan finančni pismenosti.
Cilj javnega razpisa je tudi oblikovanje predloga
ustrezne umestitve in vrednotenja digitalnih kompetenc
ter temeljnih vsebin RIN, kompetenc za trajnostni razvoj
in finančne pismenosti strokovnih in vodstvenih delavcev v vseh fazah kariernega razvoja ter predlagati nove
pristope nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.
Ciljna skupina so strokovni in vodstveni delavci na
področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega
izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v
dijaških domovih ter izobraževanja odraslih v javnih in
zasebnih zavodih.
3. Prijavitelj, konzorcij in končni prejemnik
Na javni razpis se lahko prijavi pravna oseba javnega ali zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki ima v aktu o ustanovitvi vpisano dejavnost izobraževanja po standardni klasifikaciji.
Prijavitelj je poslovodeči partner v konzorciju, ki je
v imenu konzorcija pooblaščen za predložitev skupne
vloge na javni razpis in v primeru izbora tudi za podpis
pogodbe o sofinanciranju.
Konzorcij je skupina vseh konzorcijskih partnerjev,
ki ob solidarni odgovornosti nastopajo v skupnem projektu, ki je v sofinanciranje predložen na predmetni javni
razpis. Konzorcijsko sodelovanje posamezni konzorcij
izkaže s konzorcijsko pogodbo, ki jo morajo podpisati
vsi člani konzorcija in jo priložiti vlogi na javni razpis.
Končni prejemnik je tisti, ki prejme podporo v okviru
mehanizma za okrevanje in odpornost. V primeru, ko je
vloga izbrana za sofinanciranje, je poslovodeči partner
kot končni prejemnik po pogodbi o sofinanciranju v imenu konzorcija prvi odgovoren za izvršitev obveznosti.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vloga konzorcija mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Vlogo pripravi poslovodeči partner konzorcija (prijavitelj) v sodelovanju z ostalimi konzorcijskimi
partnerji. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine
celotne vloge. Komisija za izvedbo postopka javnega
razpisa, ki jo je imenoval minister za izobraževanje,
znanost in šport ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljevanju: komisija), bo preverila, če prijavitelj izpolnjuje
pogoje za kandidiranje na javnem razpisu in bo postopala skladno s točko 20 javnega razpisa.
Kot potrditev izpolnjevanja pogojev za kandidiranje
prijavitelj in konzorcijski partnerji podpišejo izjavo (obrazec 1.5 tega javnega razpisa), s katero pod kazensko in
materialnopravno odgovornostjo potrdijo izpolnjevanje
in sprejemanje pogojev. Ne glede na podpisano izjavo
bo ministrstvo preverilo izpolnjevanje posameznih pogojev v uradnih in drugih relevantnih evidencah. V primeru
dvoma glede izpolnjevanja posameznih pogojev lah-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ko ministrstvo od kateregakoli konzorcijskega partnerja
zahteva dodatna pojasnila in dokazila. V kolikor dokazila
niso predložena v roku, ki ga določi ministrstvo, se šteje,
da pogoj ni izpolnjen.
4.1 Pogoji za konzorcij
Na javnem razpisu sodeluje konzorcij s partnerji,
ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so za ureditev
medsebojnih obveznosti in razmerij sklenili konzorcijsko
pogodbo za izvedbo projekta. Iz konzorcijske pogodbe,
ki je obvezna priloga vloge, mora biti razvidno, da so kot
partnerji dosegli dogovor o izvedbi skupnega projekta
ter določili prijavitelja in ga pooblastili, da v imenu konzorcija predloži skupno vlogo na javni razpis. V primeru
uspešne kandidature na javnem razpisu prijavitelj zastopa konzorcij v odnosu do ministrstva in z ministrstvom
sklene pogodbo o sofinanciranju ter prejema izplačila
upravičenih stroškov na osnovi te pogodbe.
Prijavitelj in vsi konzorcijski partnerji morajo izpolnjevati splošne pogoje za kandidiranje na tem javnem
razpisu.
4.2 Splošni pogoji za kandidiranje
Prijavitelj in vsak konzorcijski partner mora na dan
oddaje vloge na javni razpis izpolnjevati naslednje pogoje:
– je pravna oseba javnega ali zasebnega prava s
sedežem v Republiki Sloveniji in ima v aktu o ustanovitvi
vpisano dejavnost izobraževanja;
– v Poslovnem registru Slovenije oziroma sodnem
registru ima vpisan sedež, poslovno enoto ali podružnico, kjer se bodo izvajale aktivnosti projekta;
– v kolikor ima konzorcijski partner sedež v katerikoli drugi državi članici Evropske unije in na dan
oddaje vloge na ta javni razpis še nima ustanovljene
podružnice v Republiki Sloveniji, mora najkasneje
do sklenitve pogodbe o dodelitvi sredstev ustanoviti
podružnico v Republiki Sloveniji, kar bo dokazoval z
izpiskom iz Sodnega registra, ob oddaji vloge pa s
podpisom izjave;
– skladno z veljavno zakonodajo ima poravnane
vse davke, prispevke in druge dajatve oziroma vrednost
neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50,00 EUR
ali več;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z
njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče,
ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni
bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21
– uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21
– odl. US) in ni v postopku likvidacije po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13
– odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20
– ZIntPK-C in 18/21);
– zanj ni podana prepoved poslovanja v razmerju
do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22
– ZDeb);
– za upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet
sofinanciranja v okviru tega javnega razpisa, ni in ne bo
pridobil sredstev ter ni v postopku pridobivanja sredstev
iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega
ali lokalnega proračuna – prepoved dvojnega financiranja).
4.3 Posebni pogoji
A. Poslovanje prijavitelja in vseh konzorcijskih partnerjev
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1. Kakovost poslovanja: prijavitelj in konzorcijski partnerji priložijo ustrezen certifikat (ISO) ali drugo
dokazilo, iz katerega je razviden nadzor nad kakovostjo
poslovnih procesov.
2. Letni promet: prijavitelj mora za posamezni
poslovni leti 2020 in 2021 izkazati najmanj 1,5 mio EUR
letnega prometa, ostali konzorcijski partnerji pa skupaj za posamezni poslovni leti 2020 in 2021 najmanj
3 mio EUR letnega prometa.
B. Celovitost vloge
1. Skladnost z javnim razpisom: vloga projekta
je skladna z namenom in cilji javnega razpisa ter zagotavlja doseganje vseh kazalnikov.
2. Skladnost z izvedbenim sklepom: vloga projekta izkazuje ustreznost s cilji, opredeljenimi v izvedbenem sklepu.
3. Realna izvedljivost: predlog projekta je izvedljiv, upošteva vse aktivnosti in časovni ter finančni okvir,
določen s tem razpisom in razpisno dokumentacijo.
C. Kadrovski pogoji
1. Vodja projekta ima najmanj VIII. raven izobrazbe po SOK kvalifikaciji (Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij, Uradni list RS, št. 104/15 in 100/22 –
ZSZUN) in najmanj 5 let delovnih izkušenj z vodenjem
projektov, v katerih so sodelovale vsaj 3 institucije. Aktivno obvlada slovenski jezik (je državljan Republike
Slovenije) ali je tujec in ima potrdilo o aktivnem znanju
slovenskega jezika. Vodja projekta je 100 % zaposlen
pri prijavitelju.
2. Vodja krovne razvojne skupine ima najmanj
VIII. raven izobrazbe po SOK kvalifikaciji in najmanj
5 let delovnih izkušenj z vodenjem razvojnih skupin v
razvojnih projektih ali projektih izobraževanja strokovnih
in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju.
3. Organizator/koordinator projekta ima najmanj
5 let delovnih izkušenj na področju organizacije projekt
ne pisarne.
4. Organizatorji usposabljanj: vsaj 2 prijavljeni
osebi z izkušnjami na področju organizacije usposabljanj.
5. Evalvator projekta: vsaj 1 prijavljena oseba
z izkušnjami na področju evalvacije v vzgoji in izobraževanju.
6. Finančni delavec projekta: vsaj 1 prijavljena
oseba z izkušnjami na področju finančnega poslovanja.
7. Člani razvojnih skupin: vsaj 40 prijavljenih oseb,
izmed katerih ima 30 oseb izkušnje z delom v razvojnih,
ekspertnih in drugih skupinah na razpisanem vsebinskem
področju ali v skupinah za usposabljanje strokovnih in
vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju.
8. Multiplikatorji: vsaj 50 prijavljenih oseb, izmed
katerih ima 35 oseb izkušnje na razpisanem vsebinskem
področju.
9. Svetovalci v vzgoji in izobraževanju: vsaj
25 prijavljenih oseb, izmed katerih ima vsaj 20 oseb
izkušnje na razpisanem vsebinskem področju.
Dokazila ter način preverjanja pogojev so podrobneje opredeljeni v ocenjevalnem listu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije kot Priloga 2 tega javnega
razpisa.
Komisija bo preverila, če vloga izpolnjuje vse navedene pogoje. V primeru, da prijavitelj ne bo izpolnjeval
kateregakoli od navedenih pogojev, se vloga s sklepom
zavrne.
5. Merila za izbor vlog prijaviteljev, ki izpolnjujejo
pogoje
Pravočasno prispele in formalno popolne vloge bo
ocenila komisija na podlagi izpolnjevanja naslednjih
meril:
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Merilo
I.

KAKOVOST VLOGE

Možno.
št. točk
245

1

Poznavanje obstoječega stanja in uporaba relevantnih dosedanjih rezultatov

40

a.

Kakovost predložene analize stanja na razpisanem vsebinskem področju

20

b.

Celovitost povezave vloge z dosedanjimi relevantnimi rezultati na področju projekta

20
150

2

Kakovost elaborata prijavljenega projekta

a.

Sistematičnost in preglednost

5

b.

Vsebinska celovitost

10

c.

Kvantitativni in kvalitativni cilji za Pristop 1

10

d.

Kvantitativni in kvalitativni cilji za Pristop 2

10

e.

Predvideni elementi priprave Kataloga kompetenc

10

f.

Opredelitev različnih poti usposabljanja

5

g.

Razvoj programov usposabljanj

10

h.

Aktivna vloga udeležencev

10

i.

Pridobivanje in redno usposabljanje sodelavcev projekta

10

j.

Izvajanje usposabljanj strokovnih in vodstvenih delavcev v okviru Pristopa 1

5

k.

Predvideni elementi izvajanja usposabljanj strokovnih in vodstvenih delavcev v okviru Pristopa 2

5

l.

Celovita vzpostavitev podpornega okolja za VIZ za Pristop 2

5

m.

Dodana vrednost na ravni VIZ v okviru Pristopa 2

5

n.

Spremljanje in evalvacija

5

o.

Predlogi za sistemsko umestitev rezultatov

15

p.

Letna mednarodna konferenca

5

q.

Promocija in diseminacija

5

r.

Zagotavljanje kakovosti

10

s.

Zagotavljanje izmenjave izkušenj, rezultatov in dobrih praks

5

t.

Zagotavljanje trajnosti načrtovanih rezultatov

5

3

Načrtovanje in vodenje projekta

55

a.

Organizacijska struktura vodenja projekta

15

b.

Podpora vodenju in izvajanju projekta z uporabo učinkovite informacijske rešitve

10

c.

Organizacija izvedbe projekta – Pristop 1

10

d.

Organizacija izvedbe projekta – Pristop 2

10

e.

Enotna vstopna in kontaktna točka

5

f.

Sporazum z vključenimi VIZ

5

II.

ČLOVEŠKI VIRI

75

1

Zaposleni na projektu

30

a.

Vodja projekta

15

b.

Število prijavljenih organizatorjev usposabljanj

15

2

Vodje razvojnih skupin, multiplikatorji in svetovalci VIZ

45

a.

Število članov razvojnih skupin

15

b.

Število multiplikatorjev z izkušnjami

15

c.

Število svetovalcev VIZ z izkušnjami

15

III.

SODELUJOČE USTANOVE

25

1

Sestava konzorcija

25

a.

Reference prijavitelja

10

b.

Reference prijavitelja in konzorcijskih partnerjev

15

IV.

TVEGANJA

10

1

Opredelitev tveganj in predlogi ukrepov

10

SKUPAJ

355
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Stran

2359

Dokazila in način ocenjevanja posameznih meril
so podrobneje opredeljeni v ocenjevalnem listu, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije kot Priloga 2 tega
javnega razpisa.
Podroben opis postopka dodeljevanja sredstev in
načina izbora je opredeljen v točki 20 tega javnega
razpisa.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Skupna višina sredstev, ki je na razpolago
za javni razpis do vključno leta 2026, je okvirno do
17.576.000,00 EUR z vključenim DDV, od tega je iz Mehanizma za okrevanje in odpornost na razpolago največ
do 16.900.000,00 EUR. Sredstva bodo izplačana iz PP
221170 (C3K12IE Celovita transformacija zelenega in
digitalnega izobraževanja – NOO-MIZŠ).
Pripadajoči DDV v višini do 676.000,00 EUR se
bo financiral iz integralne postavke ministrstva iz PP
221099 (Plačilo DDV za NOO-izobraževanje).
Predvidena finančna dinamika po posameznih proračunskih letih je:
Leto/PP

Št. PP 221170 (EUR)

Št. PP 221099 (EUR)

SKUPAJ (EUR)

2023

3.477.500,00

139.100,00

3.616.600,00

2024

4.550.000,00

182.000,00

4.732.000,00

2025

5.767.125,00

230.685,00

5.997.810,00

2026

3.105.375,00

124.215,00

3.229.590,00

SKUPAJ

16.900.000,00

676.000,00

17.576.000,00

Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljivost pravic porabe in proračunskih sredstev, izbranemu prijavitelju predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja po posameznih letih. Če se izbrani prijavitelj
ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa
od vloge.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca
črpanja sredstev)
Aktivnosti projekta se začnejo izvajati od dne izdaje
sklepa o izboru, rok za zaključek aktivnosti projekta pa
je do dne 30. 6. 2026.
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške
(datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od dne izdaje sklepa o izboru do dne 30. 6.
2026.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od dne
izdaje sklepa o izboru do dne 31. 8. 2026.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša
zaradi posebej utemeljenih in objektivnih razlogov, povezanih z doseganjem ciljev in kazalnikov, ali drugih
utemeljenih in objektivnih razlogov.
8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Razpisna dokumentacija obsega naslednje dokumente:
Besedilo javnega razpisa »Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za
krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni
razvoj ter finančne pismenosti«
Priloga 1: Specifikacije
Priloga 1.1: Dodatek specifikacijam
Priloga 2: Ocenjevalni list

Priloga 3: Varovanje osebnih podatkov na ravni
izvedbe javnega razpisa
Priloga 4: Vloga za izplačilo
Obrazec 1: Prijavnica za projekt
Obrazec 1.1: Finančni načrt
Obrazec 1.2: Časovni načrt
Obrazec 1.3: Načrt aktivnosti in rezultatov projekta
(posameznega konzorcijskega partnerja)
Obrazec 1.4: Vzorec konzorcijske pogodbe
Obrazec 1.5: Izjava o sprejemanju in izpolnjevanju pogojev javnega razpisa (prijavitelja in konzorcijskih
partnerjev)
Obrazec 1.6: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
Obrazec 2: Obrazec za oddajo vloge
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane (če
prijavitelj pri svojem poslovanju uporablja žig) obrazce
ter dokazila:
Obrazec 1: Prijavnica za projekt
Obrazec 1.1: Finančni načrt
Obrazec 1.2: Časovni načrt
Obrazec 1.3: Načrt aktivnosti in rezultatov (posameznega konzorcijskega partnerja)
Obrazec 1.4: Konzorcijska pogodba
Obrazec 1.5: Izjava o sprejemanju in izpolnjevanju pogojev javnega razpisa (prijavitelja in konzorcijskih
partnerjev)
Obrazec 1.6: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (se
le parafira)
Dokazilo 1: Certifikat (ISO) ali druga dokazila, iz
katerih je razviden nadzor nad kakovostjo poslovnih
procesov
Dokazilo 2: Življenjepis vodje projekta
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Dokazilo 3: Življenjepis vodje krovne razvojne
skupine.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz
razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
9. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
Izplačila se izvajajo na način in v rokih v skladu s
pravilnikom, ki ureja postopke izvrševanja proračuna
in z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje
proračuna Republike Slovenije. V skladu s predpisi s
področja javnih financ se financiranje projektov izvaja
po principu povračil za nastale in plačane stroške.
Izjeme glede investicijskih in tekočih transferov ter
predplačil so določene v veljavnem zakonu, ki ureja
izvrševanje proračuna Republike Slovenije, pri čemer
so pogoji in pravila glede izplačil navedenih izjem podrobneje navedena v vzorcu pogodbe o sofinanciranju, ki je sestavni del tega javnega razpisa.
Za uveljavljanje upravičenih stroškov predmetnega javnega razpisa se skladno s smernicami EK za
pripravo načrtov za okrevanje in odpornost ter Priročnikom o načinu financiranja in sredstev Mehanizma
za okrevanje in odpornost (objavljen na: https://www.
gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSOO/Prirocniko-nacinu-financiranja-iz-sredstev-Mehanizma-zaokrevanje-in-odpornost_21.3.2022.pdf) uporabi poenostavljene oblike stroškov, in sicer standardne lestvice stroškov na enoto za usposabljanje strokovnega
in vodstvenega delavca v vzgoji in izobraževanju. En
dan usposabljanja šteje osem pedagoških ur (1 dan
= 8 ur x 45 minut).
Skladno z Metodologijo za določitev višine stroška na enoto Usposabljanje strokovnega in vodstvenega delavca v vzgoji in izobraževanju za krepitev
digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj
ter finančne pismenosti, št. 303-35/2022/9, ki jo je
ministrstvo sprejelo dne 5. 10. 2022, sta določeni naslednji vrednosti enote standardne lestvice stroškov
(SSE) na dan usposabljanja posameznega strokovnega in vodstvenega delavca določena na:
– SSE A v višini 65,00 EUR na dan usposabljanja udeleženca, ki je namenjen kritju stroškov vseh
aktivnosti, ki so opredeljene v tem javnem razpisu in
so sofinancirane iz NOO, razen DDV, ter
– SSE B v višini 2,60 EUR na dan usposabljanja
udeleženca za DDV, ki je namenjen kritju stroška
DDV, sofinanciranega iz integralnega proračuna.
Metodologija izračuna obsega stroška na enoto
temelji na primerjalnih podatkih z vsebinsko podobnim
projektom z vsebinsko podobnimi aktivnostmi v vzgoji
in izobraževanju, katerih pretekli izdatki so potrjeni
na podlagi podatkov o finančni realizaciji ter doseženih kazalnikih (statistična analiza preteklih podatkov
ministrstva). Metoda izračuna je poštena, pravična in
preverljiva.
Dokazilo o nastanku stroška SSE je poročilo, ki
ustrezno utemeljuje, kako je bil cilj (vključno z vsemi
sestavnimi elementi) zadovoljivo izpolnjen, z ustreznimi povezavami do osnovnih dokazov. Poročilo bo kot
prilogo vključevalo naslednje dokumentarne dokaze
in elemente:
a) seznam posameznih potrdil, ki dokazujejo
opravljene programe usposabljanja;
b) število opravljenih ur usposabljanja in število
vpisanih udeležencev;
c) vrsto zagotovljenega usposabljanja (moduli
usposabljanj) s podrobnostmi o njegovi vsebini in
uporabljeni obliki učenja;
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d) vmesno vsebinsko poročilo, ki zajema podrobnosti o vseh izvedenih aktivnostih ter druga dokazila,
iz katerih je razvidno, da so posamezne aktivnosti
opravljene in je razviden napredek pri doseganju ciljev
projekta iz načrta.
Za opravljene aktivnosti bo končni prejemnik posredoval ministrstvu Vlogo za izplačilo iz sklada NOO
(Priloga 4 tega javnega razpisa) z zgoraj navedenimi prilogami. Strošek na udeleženca je upravičen
ob uspešno opravljenem usposabljanju in izdanem
potrdilu. Potrdilo o opravljenem usposabljanju mora
biti razvidno v sistemu Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju:
KATIS) ali pa ga končni prejemnik na zahtevo skrbnika pogodbe na strani ministrstva posreduje v pregled.
Končni prejemnik hrani tudi vsa ustrezna dokazila, ki dokazujejo izvedene aktivnosti in opravljeno
usposabljanje udeleženca (npr. liste prisotnosti oziroma druge oblike beleženja prisotnosti, iz katerih
je razviden podatek o dnevu in o usposabljanju, na
katerem je bil udeleženec prisoten) in so podlaga za
pripravo seznama izdanih posameznih potrdil. Teh
dokazil končni prejemnik ne prilaga k vlogi za izplačilo, vendar jih priloži na zahtevo skrbnika pogodbe na
strani ministrstva, revizijskega ali drugega organa, ki
je pristojen za preverjanje pravilnosti in učinkovitosti
porabljenih sredstev.
Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na
dodano vrednost (DDV) mora izbrani prijavitelj pred
podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojne finančne uprave (v nadaljevanju: FURS). Potrdilo o tem mora biti izdano na datum
v okviru zadnjih 30 dni pred dnevom oddaje vloge ali
na dan oddaje vloge na javni razpis. Če prijavitelj ne
bo predložil dokazila FURS o plačanih obveznostih,
ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc, v tem primeru se bo izpolnjevanje tega
pogoja preverjalo na dan oddaje vloge. Za ta namen
prijavitelj in konzorcijski partnerji podpišejo izjavo, ki
je opredeljena kot Obrazec 1.5 tega javnega razpisa.
DDV se lahko vključi v finančni načrt kot upravičen
strošek le v delu, za katerega upravičenec nima pravice do odbitka DDV.
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo
o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja projekta na osnovi načrtovanih
aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
Upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo
predplačila določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Predplačila se
izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri
izvajanju projekta, s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti v okviru istega
proračunskega leta. Končni prejemnik bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti
vlogo/-e za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila skladno s pogodbo o sofinanciranju v povezavi z vsakokrat veljavnim zakonom,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
V primeru konzorcija mora biti morebitno izplačilo
predplačila končnega prejemnika preostalim konzorcijskim partnerjem urejeno s konzorcijsko pogodbo.
10. Kazalniki javnega razpisa in dodatne zahteve
spremljanja in poročanja
V okviru javnega razpisa so načrtovani naslednji
cilji in kazalniki.
10.1 Cilji, skladni z izvedbenim načrtom
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ID

Ime cilja

157

Št.

Merska Izhodiščna Ciljna
enota vrednost vrednost
število

Strokovni
in vodstveni
delavci
z opravljenim
usposabljanjem
za pridobitev
digitalnih
158 kompetenc in
število
kompetenc za
trajnostni razvoj

0

9.500

140 / 4. 11. 2022 /

Časovni okvir
za dokončanje

Opis cilja

Stran
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Dokazilo

Četrtletje Leto

9.500

Usposabljanje
strokovnih in
vodstvenih delavcev
na področju
izobraževanja
ter usposabljanje,
ki ga izvajajo zunanji
izvajalci, izbrani
na podlagi odprtega
javnega razpisa,
bo krepilo digitalne
kompetence in
temeljna znanja RIN,
kompetence
20.000 za trajnostni razvoj in
finančno pismenost.
Usposabljanje naj
bi trajalo 13
izobraževalnih dni*.

Q2

Q2

Udeleženec
usposabljanja se
šteje enkrat, ne glede
na to koliko različnih
usposabljanj se
udeleži.

Poročilo, ki ustrezno
2024 utemeljuje, kako je bil
cilj (vključno z vsemi
sestavnimi elementi)
zadovoljivo izpolnjen,
z ustreznimi
povezavami do
osnovnih dokazov.
Ta dokument
bo kot prilogo
vključeval naslednje
dokumentarne
dokaze in elemente:
a) seznam
posameznih potrdil,
ki dokazujejo
2026 opravljene programe
usposabljanja;
b) število opravljenih
ur usposabljanja
in število vpisanih
udeležencev;
c) vrsto
zagotovljenega
usposabljanja
(moduli usposabljanj)
s podrobnostmi o
njegovi vsebini in
uporabljeni obliki
učenja.

* Sklicevanje na 13 dni izobraževanja v opisu se nanaša na skupno število dni usposabljanja, deljeno s številom oseb, ki se usposabljajo. Razlike v intenzivnosti usposabljanja odražajo različne ravni predznanja in usposabljanja.
Do Q2/2024 je lahko več kot 9.500 udeležencev, ki
bodo uspešno zaključili manj kot 13 izobraževalnih dni
usposabljanj. V povprečju pa bo udeležba predstavljala
načrtovanih 9.500 udeležencev, ki bi zaključili vsa usposabljanja v 13 izobraževalnih dneh (123.500 udeležb).
Do Q2/2026 bo v daljšem časovnem obdobju različno število izobraževalnih dni usposabljanj posameznega udeleženca, saj bodo nekateri udeleženci zaradi
različne ravni predznanja opravili več oziroma manj izobraževalnih dni usposabljanj. V povprečju pa bo udeležba predstavljala načrtovanih 20.000 udeležencev, ki

bi zaključili vsa usposabljanja v 13 izobraževalnih dneh
(260.000 udeležb).
Poročanje o ciljih: skladno z Uredbo o izvajanju
uredbe (EU) o mehanizmu za okrevanje in odpornost,
končni prejemniki sproti oziroma najmanj dvakrat mesečno (do 13. oziroma 28. dne v mesecu oziroma prvi
delovni dan za tem datumom) skrbniku pogodbe na strani ministrstva poročajo o izvajanju projektov ter spremljanju in doseganju ciljev.
10.2 Kazalniki na ravni javnega razpisa ter prispevek k digitalnemu in zelenemu prehodu

A. Drugi projektno specifični kazalniki
Ime kazalnika

Merska
enota

Izhodiščna
vrednost

Ciljna
vrednost
500

Vključeni VIZ

število

0
700
400

Multiplikatorji

število

50
700

Opis kazalnika

Število
vključenih VIZ
v projekt

Število
multiplikatorjev

Časovni okvir za
dokončanje
Četrtletje
Leto
Q2

2024

Q2

2026

Q2

2024

Q2

2026

Dokazilo

Seznam VIZ,
iz katerih prihajajo
udeleženci

Seznam
usposobljenih
multiplikatorjev

Stran
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Ime kazalnika

Merska
enota

Izhodiščna
vrednost
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Ciljna
vrednost
80

Svetovalci VIZ

število

25
130
30

Razvojne
skupine

število

Polletno
evalvacijsko
poročilo

število

0
40
0

8

Opis kazalnika

Časovni okvir za
dokončanje
Četrtletje
Leto

Število
svetovalcev VIZ

Število razvojnih
skupin

Število
evalvacijskih
poročil

Q2

2024

Q2

2026

Q2

2024

Q2

2026

Q2, Q4

Dokazilo

Seznam
usposobljenih
svetovalcev VIZ

Seznam aktivnih
razvojnih skupin

Evalvacijsko
od 2023
poročilo aktivnosti
do 2026
projekta

B. Skupni kazalniki
V skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2106 se bo na projektu spremljal skupni kazalnik:
Koda

Naziv

RRFCI10 Udeleženci,
ki so vključeni
v izobraževanje
ali usposabljanje.

Enota

Definicija in koncepti

Udeleženci Kazalnik meri število udeležencev
vključenih v izobraževanje
(ISCED 0–6, izobraževanje odraslih)
in usposabljanje (usposabljanje zunaj
delovnega mesta/usposabljanje na
delovnem mestu, nadaljnje poklicno
izobraževanje in usposabljanje itd.).
Podatki se zbirajo in poročajo za
udeležence, vključene
v izobraževanje ali usposabljanje,
in od tega za udeležence, vključene
v usposabljanje za digitalna znanja
in spretnosti. Upoštevane so
digitalne spretnosti na vseh ravneh,
od zelo specializiranih izobraževalnih
programov za usposabljanje
digitalnih strokovnjakov za programe,
osredotočene na tehnologijo,
usposabljanje učiteljev za razvoj
digitalnih vsebin za izobraževalne
namene in ustrezne organizacijske
zmogljivosti, do udeležencev, ki so
vključeni v programe za izboljšanje
osnovnih digitalnih znanj in
spretnosti.

Obdobje
spremljanja

Metodologija
spremljanja

Udeleženci se
štejejo ob vključitvi
v izobraževanje ali
usposabljanje.

Posamezni
udeleženec se
šteje enkrat na
ukrep ne glede
na število let
izobraževanja ali
usposabljanja.

Podatki se zbirajo in poročajo
za udeležence vključene v
izobraževanje ali usposabljanje in
od tega za udeležence, vključene v
usposabljanje za digitalna znanja in
spretnosti.
Kazalnik se razčleni po spolu (moški,
ženska, nebinarna oseba – osebe,
ki ne spadajo v nobeno od teh dveh
kategorij ali ne želijo biti povezane z
eno od njiju) in po starosti
(0–17, 18–29, 30–54, 55 in starejši).
Poročanje o skupnih kazalnikih: poročanje je polletno, pri čemer se poroča prirast in ne kumulativna vrednost.
Končni prejemniki poročajo o skupnih kazalnikih do 10. februarja in 10. avgusta oziroma prvi delovni dan za tem
datumom posredujejo informacije o doseženih vrednostih ter podlage za dokazovanje doseženih vrednosti skrbniku
pogodbe na strani ministrstva.
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C. Prispevek k digitalnemu in zelenemu prehodu
1. Zelena dimenzija: 01 – Prispevanje k zelenim
znanjem in spretnostim ter delovnim mestom in zelenemu gospodarstvu (100 %). V okviru aktivnosti je predviden 1 dan nadaljnjega usposabljanja strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju
kompetenc za trajnostni razvoj.
2. Digitalna dimenzija: 108 – Podpora za razvoj
digitalnih znanj in spretnosti (100 %). V okviru aktivnosti
ukrepa je predvidenih 11 izobraževalnih dni nadaljnjega
usposabljanja strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji
in izobraževanju na področju digitalnih kompetenc ter
temeljnih znanj RIN.
Poročanje: skladno z Uredbo o izvajanju Uredbe
(EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost, končni
prejemniki dvakrat letno, do 13. aprila oziroma 28. septembra (oziroma prvi delovni dan za tem datumom) skrbniku pogodbe na strani ministrstva celoviteje poročajo o
izvajanju projektov, spremljanju ter doseganju ciljev in
projektno specifičnih kazalnikov.
11. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: končni prejemnik bo moral pri porabi sredstev predmetnega javnega razpisa upoštevati zakon, ki
ureja javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni
v tem zakonu, ali pogoji iz Priročnika o načinu izvajanja
Mehanizma za okrevanje in odpornost (dostopen na:
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-
okrevanje-in-odpornost/dokumenti/).
12. Zahteve glede informiranja, komuniciranja in
obveščanja javnosti
Končni prejemnik bo moral pri informiranju, komuniciranju in obveščanju javnosti upoštevati 34. člen Uredbe (EU) 2021/241 in veljaven Priročnik o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost (dostopen
na: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-
za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/).
Minimalne zahteve za projekt:
– ob odobritvi in zaključku objava na spletni strani in
družbenih omrežjih ter informacija za medije,
– otvoritveni dogodek za medije in splošno javnost
ali novinarska konferenca (opcijsko: ob sodelovanju koordinacijskega organa in predstavništva Evropske komisije v Sloveniji).
Sprejetje financiranja s strani končnega prejemnika
pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam projektov,
ki bo javno objavljen.
13. Zahteve glede naslavljanja načel enakosti
spolov in enakih možnosti za vse: končni prejemnik
bo pri izvajanju projekta po tem javnem razpisu zagotavljal spoštovanje načel enakosti spolov in enakih
možnostih za vse v skladu z nacionalno zakonodajo
(Zakon o enakih možnostih žensk in moških (Uradni
list RS, št. 59/02, 61/07 – ZUNEO-A, 33/16 – ZVarD,
59/19), Zakon o varstvu pred diskriminacijo (Uradni
list RS, št. 33/16, 21/18 – ZNOrg), Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10,
50/14, 32/17)), pravnim redom EU, zlasti s Pogodbo o
delovanju EU, Listino EU o temeljnih pravicah, načeli
Evropskega stebra socialnih pravic in relevantnimi
mednarodnimi dokumenti za varstvo človekovih pravic,
zlasti s Konvencijo ZN o pravicah invalidov in Konvencijo ZN o otrokovih pravicah. Projekt je skladen s
cilji, opredeljenimi v 2. in 3. načelu Evropskega stebra
socialnih pravic.
14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu in spremljanja ter evidentiranja projekta
Končni prejemnik bo dolžan zagotavljati hrambo
celotne originalne dokumentacije, vezane na projekt.
ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za
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potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske
unije in nacionalnimi predpisi.
V skladu z 22. členom Uredbe (EU) 2021/241 ter
21. in 28. členom uredbe o izvajanju mehanizma bo
moral končni prejemnik zagotavljati revizijsko sled in
hraniti vso originalno dokumentacijo v zvezi s projektom
kot dokazila za potrebe nadzora in spremljanja na nivoju
projekta ter bo zagotavljal dostop do navedene dokumentacije, in sicer najmanj za 5 let po zadnjem plačilu,
prejetem od Evropske komisije, v zvezi z izvajanjem
načrta. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije
bo upravičenec po končanem projektu pisno obveščen
s strani ministrstva.
Končni prejemnik bo dolžan voditi in spremljati
porabo sredstev za projekt računovodsko ločeno na
posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi s projektom in
za vsak projekt posebej, tako da je v vsakem trenutku
zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev.
Končni prejemnik, ki ne vodi knjig za projekt na ločenem
stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, iz
svojih poslovnih knjig ne more ločeno izpisati evidenc
samo za posamezni projekt. Zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za projekt mora zato voditi druge
pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi
se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na projekt, razen v primeru poenostavljenih oblik
nepovratnih sredstev, kot so npr. posredni stroški v
pavšalu in standardni strošek na enoto, kjer se na ločenem stroškovnem mestu projekta (računovodski kodi)
knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov
(izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni treba evidentirati na stroškovnem mestu projekta
(računovodski kodi).
15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o
projektu nadzornim organom
Končni prejemnik bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta,
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi
predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani
ministrstva kot nosilnega organa, koordinacijskega organa, stroškovnega organa, revizijskega organa, Evropske
komisije ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih
in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Končni prejemnik bo moral nadzornim organom
predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru preverjanja na kraju samem bo
končni prejemnik omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta
ter rezultate projekta. Končni prejemnik bo o izvedbi
preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen,
ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje
na kraju samem. Končni prejemnik bo dolžan ukrepati
skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Če se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani
nadzornih organov ugotovila kršitev pogodbenih obveznosti ali nepravilnost pri izvajanju projekta, bodo
nadzorni organi skladno z veljavnim Priročnikom o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost
(dostopno na: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/) in
Smernicami za določanje finančnih popravkov, ki jih je
treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju,
z dne 14. 5. 2019 (C(2019) 3452 final), dostopnimi
na
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/do-
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cgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_SL.pdf ter https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf oziroma drugimi akti, ki so
podlaga za določanje finančnega popravka, določili
ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja
upravičenih stroškov in izdatkov, končni prejemnik pa bo
dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z
vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji
posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona 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, 7/18), ki niso
javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma
dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more
pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen
javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj
poslovnih skrivnosti oziroma drugih izjem ne označi in
razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko
domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje
takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Ministrstvo in prijavitelj sta dolžna zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 177/20), Uredbo
(EU) 2016/679, Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni
list RS, št. 22/19), Uredbo (EU) 2021/241 in uredbo o
izvajanju mehanizma.
Več o varovanju osebnih podatkov je opredeljeno v
Prilogi 3 tega javnega razpisa.
17. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projekta ali izvrševanja projekta prišlo do resnih
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če
se ugotovi, da končni prejemnik ministrstva ni seznanil
z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu
morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril
informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom
dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev, ali da je neupravičeno pridobil
sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način na
podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo
končni prejemnik dolžan vrniti neupravičeno prejeta
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila na transakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo
kot goljufija.
18. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
projekta: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki
so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli
drugega vira oziroma so bili odobreni, ni dovoljeno. Če
se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo
zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila
sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno
uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
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19. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 5. 1.
2023 do 12. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo v
zaprti ovojnici opremljene z vidno oznako »Ne odpiraj –
prijava na Javni razpis Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev
digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter
finančno pismenost«, prispeti na naslov: Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16,
1000 Ljubljana.
Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi obrazec za oddajo vloge, ki je del razpisne dokumentacije
kot Obrazec 2, ali lastnoročno napisani obvezni podatki
iz prejšnjega odstavka.
Vloga z zahtevano vsebino mora prispeti v enem
pisnem izvodu in v enem elektronskem izvodu (npr.
USB ključek). V primeru neskladnosti podatkov v tiskani
in elektronski obliki vloge ali ob odsotnosti elektronske
oblike vloge se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v
določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v
vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele
vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
20. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
oziroma datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu
predvideno zaporedno odpiranje le-teh ter postopek in
način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija, ki ob tem vodi
zapisnik.
Odpiranje prispelih vlog bo javno in bo dne 6. 1.
2023 ob 9. uri, v prostorih Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana (sejna
soba P23/24).
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso
popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine
zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na
tehnične specifikacije, predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih
je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Postopek izbora bo temeljil na merilih za ocenjevanje, ki so opredeljena v ocenjevalnem listu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije kot Priloga 2 tega javnega
razpisa.
Vse popolne vloge bo ocenila komisija, ki je sestavljena iz 6 članov. Ocenjevanje vlog bo izvedla na
podlagi vseh meril in za posamezno vlogo podala skupno oceno, obrazloženo po merilih iz 5. točke javnega
razpisa, ki so podrobneje opredeljena v ocenjevalnem
listu, ki je del razpisne dokumentacije kot Priloga 2 tega
javnega razpisa.
Največje možno skupno število točk, s katerimi se
lahko oceni posamezen projekt, je 355 točk pri čemer
mora vloga prijavitelja zbrati vsaj 280 točk, od tega pri
merilu št. 2 »Kakovost elaborata prijavljenega projekta«
vsaj 120 točk.
Izbrana bo vloga, ki bo prejela najvišje skupno
število točk.
Če dve ali več vlog na javnem razpisu dosežejo
enako število točk, bo izbrana vloga, ki je dosegla večje
število točk pod merilom št. 2 »Kakovost elaborata prijavljenega projekta«. Če dosegajo vloge enako število
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točk tudi pod merilom št. 2 »Kakovost elaborata prijavljenega projekta«, se izbere tisto, ki ima večje število točk
pod merilom št. 3 »Načrtovanje in vodenje projekta«.
O izboru odloči na predlog komisije minister za
izobraževanje, znanost in šport ali oseba, ki jo je ta
pooblastil za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, v
skladu s to točko javnega razpisa.
Ministrstvo ima pravico, da s sklepom o izboru
prijavitelju odobri nižji obseg sredstev, kot je podan v
vlogi na javni razpis, če je zaprošena višina sredstev v
vlogi neskladna z določili javnega razpisa ali razpisne
dokumentacije.
Z izbranim prijaviteljem bo sklenjena pogodba o
sofinanciranju. Vzorec pogodbe o sofinanciranju, ki jo je
izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju projekta,
je sestavni del razpisne dokumentacije kot Obrazec 1.6
tega javnega razpisa.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče z
objavo v Uradnem listu RS.
Končni prejemnik ali konzorcijski partner, ki brez
objektivnih razlogov odstopi od pogodbe o sofinanciranju oziroma konzorcijske pogodbe, nadaljnja tri leta od
dneva odstopa ne more kandidirati za pridobitev sredstev ministrstva iz naslova mehanizma za okrevanje in
odpornost.
21. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o
izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku šestdesetih dni od datuma odpiranja
vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od
prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike
Slovenije.
22. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem
naslovu ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-
sport/javne-objave/.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno po predhodni najavi v glavni pisarni Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana.
23. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vloge in pojasnila k javnemu razpisu so prijaviteljem dosegljive na
podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mizs@gov.si s sklicem na št. 303-35/2022.
Vprašanja na zgornji naslov morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge.
Ministrstvo bo odgovore na vprašanja posredovalo za
vse v pisni obliki na spletnem naslovu: https://www.gov.
si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/, pod pogojem, da je
bilo vprašanje posredovano pravočasno.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni
strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni,
da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov,
poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti
javno objavljeni. Za predstavitev javnega razpisa bosta
organizirana dva informativna dneva, in sicer: 14. 11.
2022 ob 11. uri ter 12. 12. 2022 ob 11. uri v veliki dvorani ministrstva, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Druge informacije o informativnem dnevu bodo obja-
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vljene na spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-
sport/javne-objave/.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ob-3418/22
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS,
št. 43/10 in 62/16) Ministrstvo za kulturo objavlja
obvestilo
o objavi rednega letnega javnega projektnega
razpisa za sofinanciranje programskih vsebin
medijev v letu 2023 (oznaka: JPR–MV–2023)
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja redni letni javni projektni razpis za
sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2023
(oznaka: JPR-MV-2023).
Namen rednega letnega javnega projektnega razpisa je podpora medijem pri ustvarjanju in razširjanju
programskih vsebin, ki so v skladu s 4. členom ZMed
pomembne za uresničevanje javnega interesa na področju medijev.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin:
– tiskanih medijev in njihovih spletnih mest,
– radijskih programov in njihovih spletnih mest,
– televizijskih programov in njihovih spletnih mest,
– spletnih medijev.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 2.900.000 evrov.
Razpis bo trajal od 4. 11. 2022 do 5. 12. 2022.
Besedilo javnega razpisa bo 4. 11. 2022 objavljeno
na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.gov.
si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/
Ministrstvo za kulturo
Ob-3441/22
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS,
št. 43/10 in 62/16) Ministrstvo za kulturo objavlja
obvestilo
o objavi javnega razpisa za izbor kulturnih
projektov na področju nesnovne kulturne
dediščine, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala
Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega
kulturi (v nadaljevanju: javni razpis,
oznaka JPR-NKD 2023)
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine, ki jih bo
v letu 2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega kulturi (v nadaljevanju: javni razpis,
oznaka JPR-NKD 2023).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki spodbujajo:
– varovanje in oživljanje nesnovne dediščine, ki je
vpisana v register nesnovne dediščine;
– zagotavljanje višje ravni ozaveščenosti o pomenu
nesnovne dediščine med prebivalci Republike Slovenije;
– zagotavljanje višje ravni usposobljenosti za delovanje ljubiteljev in nosilcev na področju varovanja in
oživljanja nesnovne dediščine;
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– zagotovitev dostopnosti (so)financiranih projektov
čim širši javnosti v Republiki Sloveniji in v skupnem slovenskem kulturnem prostoru.
Predmet razpisa ni sofinanciranje investicij, investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu,
znaša največ 153.000 evrov.
Razpis bo trajal od 4. novembra 2022 do 6. decembra 2022.
Besedilo javnega razpisa bo 4. novembra 2022
objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Ministrstvo za kulturo
Št. 093-31/2022/7

Ob-3438/22

Na podlagi 106.i člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 –
ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 5. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 –
ZDUPŠOP in 129/22), 219. člena Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13,
81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP) in 23. člena
Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS,
št. 21/18), prvega odstavka 37. člena Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št.10/11, 16/11 – popr. in 82/15)
in Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023 (Uradni list RS, št. 37/18) Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja
javni razpis
za razvoj prostovoljskih organizacij
1. Naziv in sedež organa, ki razpisuje sredstva:
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovnih mest za mentorje in/ali koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah.
S tem bo javni razpis prispeval k razvoju prostovoljskih
organizacij ter kreiranju novih prostovoljskih programov
v okolju oziroma skupnosti.
3. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje predvidoma 35 delovnih mest za mentorje in/ali koordinatorje
prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah.
Za organizirano in kakovostno prostovoljsko delo
ter za zagotovitev ustrezne usposobljenosti prostovoljcev so potrebne organizacije, ki prostovoljsko delo organizirajo in usmerjajo proces prostovoljstva ter usposobljeni mentorji in koordinatorji prostovoljstva. Javni
razpis bo tako spodbujal zaposlovanje mentorjev in/ali
koordinatorjev prostovoljstva na različnih vsebinskih in
geografskih območjih.
Delo mentorja na področju prostovoljstva obsega
skrb za prostovoljce, uvajanje prostovoljcev v delo, motiviranje, svetovanje, vodenje prostovoljcev, povezovanje,
spodbujanje, nudenje podpore ipd.
Koordinator prostovoljstva koordinira oziroma
usklajuje delo in procese, povezuje prostovoljce z ljudmi,
oblikuje urnike dela prostovoljcev, usklajuje delovanje
prostovoljcev z organizacijo, vodstvom, sodelavci ipd.
4. Cilj javnega razpisa
V skladu z vizijo razvoja nevladnih organizacij in
prostovoljstva, opredeljeno v Strategiji razvoja nevladnih

organizacij in prostovoljstva do leta 2023, sta splošna
cilja javnega razpisa naslednja:
– kakovostno organizirano ter trajnostno naravnano prostovoljstvo,
– profesionalizacija nevladnega sektorja za organizirano in kakovostno prostovoljsko delo ter upravljanje
s prostovoljci.
Ciljna skupina javnega razpisa so nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje iz 5. poglavja tega
javnega razpisa.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1 Upravičeni prijavitelji
Prijavitelj mora na dan prijave na javni razpis izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
1. je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje
določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah
(Uradni list RS, št. 21 /18),
2. je vpisan v vpisnik prostovoljskih organizacij
in organizacij s prostovoljskim programom skladno z
Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11,
16/11 – popr. in 82/15),
3. je najmanj 12 mesecev vpisan v Poslovni register Slovenije,
4. je imel v letu 2021 najmanj 25.000 EUR prihodka,
5. ima zaposleno vsaj eno osebo za polni ali krajši
delovni čas,
6. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja
delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku
likvidacije.
Prijavitelj mora izpolnjevati vse navedene pogoje
javnega razpisa. Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev
mora prijavitelj podpisati izjavo s katero pod kazensko
in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje
in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na
tem javnem razpisu.
Ministrstvo bo za potrebe tega javnega razpisa pridobilo potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih
evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj
potrdila iz uradnih evidenc priloži sam.
Vloga, ki ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne. Če se neizpolnjevanje pogojev prijavitelja ugotovi po
izdaji sklepa o izboru vloge, se pogodba o sofinanciranju
ne bo podpisala, sklep o izboru vloge pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, bo ministrstvo
odstopilo od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer bo
upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila
sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
6. Obveznosti prijavitelja
V okviru posamezne vloge lahko prijavitelj zaprosi
za sofinanciranje največ enega delovnega mesta.
Prijavitelj mora z osebo, ki bo zaposlena na sofinanciranem delovnem mestu skleniti pogodbo o zaposlitvi za neprekinjeno obdobje najmanj 27 mesecev za
polni delovni čas. Zaposlitev za krajši delovni čas od
polnega je dovoljena le v primeru, da je osebi z odločbo priznana pravica do dela s krajšim delovnim časom
od polnega.
Prijavitelji morajo pogodbo o zaposlitvi osebe na
sofinanciranem delovnem mestu skleniti najkasneje v
roku štirih mesecev po podpisu pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da zaposlena oseba na delovnem mestu, za katerega bo prijavitelj prejel sofinanciranje,
predčasno preneha z delovnim razmerjem, je prijavitelj
dolžan zagotoviti njeno nadomestitev.
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7. Financiranje
7.1 Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Predvidena skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je
2.100.000 EUR.
V primeru, da skupna vsota zaprošenih sredstev
vseh prispelih vlog na javni razpis ne bo dosegla višine
razpisanih sredstev, ostanejo sredstva nerazporejena.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da ne sklene pogodb o sofinanciranju v primeru, da za javni razpis nima
zagotovljenih sredstev v proračunu ali da, glede na
razpoložljiva proračunska sredstva v posameznem letu,
predlaga prilagoditev dinamike izplačil ali spremembo
višine sofinanciranja.
7.2 Višina zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo v okviru javnega razpisa posamezno
vlogo sofinanciralo v skupni višini do največ 60.000 EUR.
8. Upravičeni stroški javnega razpisa
Upravičeni strošek tega javnega razpisa je sofinanciranje delovnega mesta mentorja in/ali koordinatorja
prostovoljstva na osnovi standardnega obsega stroška
na enoto.
Sofinanciran strošek delovnega mesta znaša
30.000 EUR letno za polni delovni čas. V primeru zaposlitve osebe, ki ji je z odločbo priznana pravica do dela
s krajšim delovnim časom od polnega, se sofinanciranje
prizna v sorazmerni višini.
V okviru posamezne vloge bo ministrstvo sofinanciralo delovno mesto za obdobje štiriindvajset mesecev
ob naslednjih pogojih:
– pogodba o zaposlitvi osebe na sofinanciranem
delovnem mestu mora biti sklenjena za neprekinjeno obdobje najmanj sedemindvajset mesecev za polni delovni
čas, oziroma krajši delovni čas od polnega za osebo, ki ji
je z odločbo priznana pravico do dela s krajšim delovnim
časom od polnega,
– pogodba o zaposlitvi osebe na sofinanciranem
delovnem mestu mora biti sklenjena najkasneje v roku
štirih mesecev po podpisu pogodbe o sofinanciranju,
– vse aktivnosti in naloge morajo biti izvedene na
način, kot bodo navedene v vlogi na javni razpis, prav
tako bo moral upravičenec doseči vse načrtovane kazalnike.
Dokazila za uveljavljanje upravičenega stroška
bodo podrobneje določena v Navodilih upravičencem
izbranim v okviru Javnega razpisa za razvoj prostovoljskih organizacij (v nadaljnjem besedilu: navodila upravičencem).
Vsi ostali stroški so v okviru tega javnega razpisa
neupravičeni in jih nosi sam.
V skladu s pravili zakonodaje s področja javnih financ oziroma Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije bo ministrstvo upravičencem sofinanciranje
delovnih mest izplačevalo po principu predplačil.
Podrobnejši način dodeljenih sredstev oziroma izplačevanja predplačil je opredeljen v vzorcu pogodbe,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije ter v navodilih
ministrstva.
9. Obdobje porabe dodeljenih sredstev
Obdobje dodelitve sredstev za javni razpis obsega
proračunska leta 2023, 2024 in 2025.
Ministrstvo bo potrjene zahtevke za izplačilo oziroma predplačilo izplačalo skladno s plačilnimi roki, kot jih
določa veljavni Zakon o izvrševanju proračunov RS ob
upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev.
10. Postopek izbora prijaviteljev
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo
vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva.
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10.1 Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Rok za oddajo vlog na ta javni razpis je do vključno
7. 12. 2022.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na
prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in
mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge, obrazce
in podatke, ki so določeni v besedilu javnega razpisa in
v razpisni dokumentaciji. Poleg tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov (USB ključku ipd.) v
Wordovi obliki posredovati tudi izpolnjen Obrazec št. 1:
Prijavnica na javni razpis.
Prijavitelji lahko vlogo na javni razpis oddajo izključno po pošti, s priporočeno poštno pošiljko, na naslov:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, in sicer na način, da bo iz pošiljke jasno razviden točen datum in ura oddaje vloge. V nasprotnem
primeru strokovna komisija take vloge ne bo obravnavala in jo bo s sklepom predstojnika ministrstva zavrgla
ter neodprto vrnila pošiljatelju.
Vlogo je potrebno poslati ali predložiti v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom
prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na JR
za razvoj prostovoljskih organizacij«. Za označevanje
vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge
(Priloga št. 2: Označba vloge) in je del razpisne dokumentacije. Če ne bo uporabljen obrazec za označbo
vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so
navedeni na obrazcu za označbo vloge. Vloge, ki bodo
nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo s
sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter neodprte
vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge na javni razpis pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in določili javnega razpisa,
merili za ocenjevanje ter osnutkom Pogodbe o sofinanciranju (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju), ki
je sestavni del tega javnega razpisa, zato parafiranega
osnutka Pogodbe o sofinanciranju ni treba priložiti pri
oddaji vloge na javni poziv.
Kot pravočasne se bodo upoštevale le vloge, ki
bodo oddane izključno po pošti, na prej navedeni naslov,
do vključno 7. 12. 2022 do 23.59.
Za prepozno oddano vlogo se šteje vloga, ki ne bo
oddana do navedenega roka. Prepozne oziroma napačno naslovljene vloge se ne bodo obravnavale in bodo s
sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter neodprte
vrnjene pošiljatelju.
10.2 Število predloženih vlog
Prijavitelj lahko v okviru tega razpisa odda samo
eno vlogo. Če prijavitelj vloži več vlog, se upošteva
prvo vložena vloga, vse preostale vloge pa se ne bodo
obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva
zavržene ter vrnjene prijavitelju.
10.3 Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno v roku 8 dni od izteka
roka za oddajo vlog v prostorih Ministrstva za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana in bo praviloma javno. Potencialni prijavitelji bodo o datumu in
lokaciji odpiranja prijav obveščeni na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-razvoj-prostovoljskih-organizacij/.
V primeru velikega števila prejetih prijav lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno.
O tej odločitvi se prijavitelje obvesti dva delovna dneva
pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani ministrstva: https://www.gov.
si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-razvoj-prostovoljskih-organizacij/.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, izpolnjene in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge,
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in sicer po vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Prepozno prispele, nepravilno izpolnjene in označene
ovojnice bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva ter zaprte vrnjene pošiljatelju.
11. Popolnost vlog in dopolnjevanje
Na odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani obrazci in priloge.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje
vseh prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov,
zahtevanih v besedilu javnega razpisa in v razpisni
dokumentaciji, in ki na e-nosilcu (USB ključku ipd.) ne
vsebuje vseh predpisanih obrazcev.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna
komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo. Poziv za dopolnitev
prijave bo posredovan s priporočeno pošto na naslov
prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski
naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Od
prijavitelja se pričakuje, da bo v tem času dostopen za
dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije
predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali
na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na
preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega
javnega razpisa.
12. Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnosti
vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje
na javni razpis in ocenila formalno popolne vloge.
V primeru, da prijavitelj ne bo izpolnjeval vseh pogojev javnega razpisa, bo vloga zavrnjena in ne bo
predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila dva člana
strokovne komisije na podlagi meril, določenih v poglavju 13 javnega razpisa oziroma v razpisni dokumentaciji.
Končno oceno vloge bo predstavljalo povprečje posameznih podeljenih ocen ocenjevalcev.
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva
tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o vsebini
vloge. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v
roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna
komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev, ki jih bo
predlagala za sofinanciranje.
Za sofinanciranje bodo predlagane le tiste vloge,
ki bodo pri merilih 1 in 2 dosegle minimalni kakovostni
kriterij 28 točk. Le tiste vloge, ki bodo dosegle minimalni
kakovostni kriterij, bodo ocenjene še na podlagi dodatnih meril (merilo 3). Za sofinanciranje bodo predlagane
vloge z najvišjim skupnim številom točk doseženih pri
merilih 1, 2 in 3.
Iz vsake statistične regije bo sofinancirana ena
vloga, in sicer tista, ki bo dosegla najvišje skupno število točk ob upoštevanju določila, da je dosegla tudi
minimalni kakovostni kriterij. Če za določeno statistično
regijo ne bo prispela nobena vloga ali če nobena vloga
v posamezni statistični regiji ne bo dosegla minimalnega
kakovostnega kriterija, bo ministrstvo ta sredstva skupaj
s preostalimi sredstvi javnega razpisa dodelilo naslednjim najvišje ocenjenim vlogam ne glede na statistično
regijo, v kateri imajo sedež.
V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število
točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog prejemnikov sredstev presežena skupna razpoložljiva sredstva,
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bo prednost pri izboru imela vloga, ki bo prejela večje
število točk pri merilu 2. V primeru, da bo število točk še
vedno enako, bo izbrana tista vloga, ki bo na ministrstvo
prispela kot prva.
Strokovna komisija lahko preostanek sredstev podeli naslednjemu na lestvici tudi če sredstva ne zadostujejo za celotno zaprošeno višino sredstev ob pogoju, da
se prijavitelj strinja z znižanim zneskom sofinanciranja.
V kolikor skupna vrednost predlaganih vlog, ki so
dosegle minimalni kakovostni kriterij ne bo dosegla razpoložljivih sredstev, lahko ostanek sredstev ostane nerazporejen.
V primeru, da prijavitelj zaradi katerih koli razlogov
odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju oziroma
pogodbe z njim ni mogoče skleniti v predpisanem roku,
se lahko izbere vloga, ki je naslednja prejela najvišje
število točk ob pogoju, da doseže minimalni kakovostni
kriterij.
13. Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev
Strokovna komisija bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge ocenila na podlagi spodaj navedenih meril po naslednji ocenjevalni lestvici.
Ocenjevalna lestvica
Strokovna komisija bo pri podeljevanju točk upoštevala naslednjo ocenjevalno lestvico, razen če pri
posameznem merilu v razpisni dokumentaciji ni določen
drugačen način ocenjevanja:
Št. točk

Ocena

5

odlično

4

prav dobro

3

dobro

2

zadostno

1

nezadostno

0

ni izpolnjeno

Točke so porazdeljene za posamezno merilo na
naslednji način:
Merilo

Največje št. točk

1. Vizija organizacije

10 točk

2. Ustreznost delovnega mesta

30 točk

3. Dodatna merila

6 točk

SKUPAJ

46 točk

Največje možno skupno število doseženih točk je
46 točk.
Podrobnejša razdelitev posameznih meril je določena v poglavju 13 razpisne dokumentacije.
14. Obveščanje prijaviteljev o rezultatih javnega
razpisa in varovanje osebnih podatkov ter poslovnih
skrivnosti
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na
predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik
ministrstva.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo
najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa predstavljajo informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva:
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-
razvoj-prostovoljskih-organizacij/.
Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju). V primeru, da se prijavitelj v roku osmih dni od
prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju nanj
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ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev.
Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo.
15. Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri
Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33,
1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa,
in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje
po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču
tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba
se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku.
Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe
o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
16. Pogoji za spremembo javnega razpisa: pred
potekom roka za oddajo vlog lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma
dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev
bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletni strani ministrstva: https://www.gov.
si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-razvoj-prostovoljskih-organizacij/.
17. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-razvoj-prostovoljskih-organizacij/ ali osebno na
sedežu ministrstva, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana,
pri ga. Vanji Jereb.
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti
na naslovu: gp.mju@gov.si s pripisom: »Javni razpis
za razvoj prostovoljskih organizacij« (za Vanjo Jereb).
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi
z razpisom bodo objavljeni na spletni strani ministrstva:
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-
razvoj-prostovoljskih-organizacij/. Vprašanja bo možno
posredovati najkasneje do 1. 12. 2022, zadnji odgovori
s strani ministrstva bodo objavljeni najkasneje do 2. 12.
2022. V kolikor bodo vprašanja posredovana po tem
datumu, odgovori nanje ne bodo posredovani.
Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico
za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokaciji delavnice bodo
potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-razvoj-prostovoljskih-organizacij/.
17.1 Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji se nahajajo prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu izpolniti in podpisati. Obrazci in
priloge so sestavni del vloge prijavitelja in jih je potrebno
priložiti k prijavi po vrstnem redu in v skladu s spodnjim
seznamom prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije, pridobi
oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako obvezni
sestavni del vloge na javni razpis. Vsa zahtevana razpisna dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo
z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem
redu v skladu s spodnjim seznamom.
17.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
Spodaj so navedeni prijavni obrazci in priloge:
a.) Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem
obrazcu in so sestavni del vloge:
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– Obrazec št. 1: Prijavnica na javni razpis
– Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev
b.) Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
Razpisni dokumentaciji so priložene priloge, ki so
sestavni del vloge:
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (ni
potrebno priložiti vlogi na javni razpis)
– Priloga št. 2: Označba vloge
c.) Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in jih
morajo prijavitelji in partnerji priložiti sami
– Priloga št. 3: Kopija veljavnega ustanovitvenega
akta ali drugega ustreznega temeljnega akta z vsemi
spremembami in dopolnitvami v katerem prijavitelj jasno
označi izpolnjevanje določil prvega odstavka 2. člena
ZNOrg
– Priloga št. 4: Kopija podatkov iz izkaza prihodkov
in odhodkov (izkaz poslovnega izida) za obdobje 1. 1.
2021–31. 12. 2021
– Priloga št. 5: e-nosilec podatkov (USB ključek
ipd.) z izpolnjenim Obrazcem št. 1: Prijava na javni
razpis.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-3444/22
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
Ministrstvo), na podlagi prvega odstavka 129.a 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; v nadaljnjem besedilu: Zakon
o kmetijstvu), objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje neformalnega
izobraževanja na področju čebelarstva za obdobje
od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2025
I. Namen in cilj: neformalno izobraževanje na področju čebelarstva je namenjeno izobraževanju tujcev,
izvajalcev izobraževanj, druge zainteresirane javnosti
in promociji izobraževalnih ustanov Republike Slovenije na področju čebelarstva ter širjenju novih znanj v
nacionalnem in mednarodnem okviru v povezavi z raziskovalnim in razvojnim delom na področju čebelarstva.
Cilj tega javnega razpisa je izvajanje triletnega programa
neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva od
1. januarja 2023 do 31. decembra 2025, za katerega se
uporablja ime program Slovenske čebelarske akademije
2023–2025 in je predpisan s Pravilnikom o kadrovskih in
tehničnih pogojih za izvajanje neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva ter o programu neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva za obdobje od
1. januarja 2023 do 31. decembra 2025 (Uradni list RS,
št. 135/22; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik).
II. Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega
razpisa je izbira izvajalca za izvajanje neformalnega
izobraževanja na področju čebelarstva za obdobje od
1. januarja 2023 do 31. decembra 2025 (v nadaljnjem
besedilu: izvajalec).
III. Višina sredstev: skladno z drugim odstavkom
129.č člena Zakona o kmetijstvu se financirajo aktivnosti priprave in koordinacije izvedbe programa Slovenske čebelarske akademije 2023–2025. Naloge se
financirajo iz proračuna Republike Slovenije, proračunske postavke št. 200022 – Slovenska čebelarska akademija, v skladu s programom Slovenske čebelarske
akademije 2023–2025, pogodbo in vsakoletnem dodatkom k pogodbi za izvajanje neformalnega izobraže-
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vanja na področju čebelarstva, kjer se opredeli obseg
izvajanja aktivnosti in določi njihovo financiranje. Za
proračunsko leto 2023 so zagotovljena sredstva v višini
do 79.714,00 eurov, višina sredstev za proračunski leti
2024 in 2025 pa se določi z vsakoletnim dodatkom k
pogodbi.
IV. Pogoji za dodelitev javnih sredstev
Vlagatelj na ta javni razpis mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. izkazati mora usposobljenost za izvajanje izobraževalnih vsebin skladno z 22. členom Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20
– ZFRO) in prvim odstavkom 129.b člena Zakona o
kmetijstvu;
2. predložiti mora dogovore o sodelovanju z izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami, ki se ukvarjajo
s čebelarstvom za čas izvajanja programa Slovenske
čebelarske akademije 2023–2025, skladno s prvim odstavkom 129.b člena Zakona o kmetijstvu;
3. ne sme izkazovati okoliščin, ki bi pomenile, da
gre za podjetje v težavah in je v postopku prenehanja,
prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije, izbrisa iz registra ter ima poravnane vse
davke, prispevke in druge dajatve, določene s predpisi
skladno z drugim odstavkom 129.b člena Zakona o
kmetijstvu;
4. izpolnjevati mora tehnične pogoje iz 2. člena Pravilnika, in sicer prostore, ki so registrirani kot poslovni
prostori, pisarno, opremljeno z vsaj eno mizo, enim stolom, osnovno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
(računalnik, telefon, internetna in videokonferenčna povezava), sejno sobo, lokacijo na terenu (vsaj en čebelnjak s štirimi AŽ panji, ki omogoča praktična usposabljanja in prikaze dela na področju čebelarstva) ter opremo
in orodje, ki sta potrebna pri čebelarjenju;
5. izpolnjevati mora kadrovske pogoje iz 4. člena
Pravilnika, in sicer mora imeti zaposlenega/zaposleno
vodjo, ki izpolnjuje pogoje iz 5. člena Pravilnika, in
6. imeti mora sklenjene pisne dogovore o sodelovanju z vsaj tremi čebelarskimi inštruktorji III. stopnje, tremi
čebelarskimi inštruktorji II. stopnje in tremi čebelarskimi
inštruktorji I. stopnje, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v
6. členu Pravilnika.
V. Dokumenti in dokazila
Dokumenti in dokazila, ki jih mora k vlogi na ta javni
razpis priložiti vlagatelj, so:
1. dokazila o usposobljenosti za izvajanje izobraževalnih vsebin v skladu z 22. členom Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20
– ZFRO) na način, da vlogi priloži izpis iz razvida, ki
ga vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje odraslih
ali temeljni akt, iz katerega je razviden vpis dejavnosti
izobraževanja odraslih;
2. dogovori o sodelovanju z izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami, ki se ukvarjajo s čebelarstvom,
kot dogovor o sodelovanju pa se šteje pisno sklenjen
dogovor o sodelovanju, ki je ob oddaji vloge že sklenjen;
3. izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev iz tega
javnega razpisa, ki je del razpisne dokumentacije k temu
javnemu razpisu, iz katere je razvidno, da vlagatelj ne
izkazuje okoliščin, ki bi pomenile, da gre za podjetje v
težavah in je v postopku prenehanja, prisilne poravnave,
stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije, izbrisa
iz registra ter ima poravnane vse davke, prispevke in
druge dajatve, določene s predpisi;
4. dokazila o registraciji poslovnega prostora in
opremljenosti prostorov, ki jih vlagatelj izkaže s slikovnim gradivom in podpisano izjavo, ki je del razpisne
dokumentacije k temu javnemu razpisu;
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5. dokazilo o zaposlenemu/zaposleni vodji, ki izpolnjuje pogoje iz 5. člena Pravilnika, in sicer:
a) ima izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo s področij, kjer študijski programi obravnavajo
vsebine, ki se nanašajo na čebelarstvo oziroma vodenje
(biologija, agronomija, veterina, zootehnika, okolje, živilska tehnologija, gozdarstvo, ekonomija, mednarodni
odnosi, andragogika in podobno), kar izkaže s potrdilom
o končanem študijskem programu druge stopnje;
b) ne glede na prejšnjo točko ima lahko pridobljeno
izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe
tretje stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo s področij, ki se nanašajo na čebelarstvo oziroma
vodenje projektov in najmanj tri leta delovnih izkušenj z
vodenjem primerljivih projektov, kar izkaže s potrdilom o
končanem študijskem programu tretje stopnje in izjavo
o delovnih izkušnjah, ki jih opravil na delovnem mestu s
predpisano izobrazbo in ga zagotovi delodajalec;
c) ima aktivno znanje slovenskega (kot potrdilo se
šteje, da je oseba uspešno opravila preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma tej
ustrezno štiriletno šolo) in angleškega jezika, najmanj po
stopnji C1, kar izkaže s potrdilom o aktivnem znanju angleškega jezika (potrdilom o opravljenem mednarodnem
izpitu oziroma certifikatu najmanj na ravni učinkovitosti
– C1.), ki ni starejše od desetih let;
č) ima najmanj eno leto vodstvenih oziroma organizacijskih izkušenj, ki jih izkaže z izjavo o delovnih izkušnjah, ki jih opravil na delovnem mestu s predpisano
izobrazbo in ga zagotovi delodajalec in
d) ima vozniško dovoljenje kategorije B, kar izkaže
s kopijo dokumenta;
6. pisni dogovor o sodelovanju o sodelovanju s
čebelarskimi inštruktorji, in sicer s tremi čebelarskimi
inštruktorji I. stopnje, tremi čebelarskimi inštruktorji II.
stopnje in s tremi čebelarskimi inštruktorji III. stopnje,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje iz 6. člena Pravilnika,
in sicer:
a) čebelarski inštruktorji III. stopnje morajo imeti
izobrazbo, ki ustreza najmanj podravni 8/2: doktorsko
in podobno izobraževanje/doktorat znanosti in podobna
izobrazba, pridobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe tretje stopnje v skladu z zakonom, ki
ureja visoko šolstvo s področij, kjer študijski programi
obravnavajo kmetijske ali veterinarske vsebine ali druge
naravoslovne smeri, od tega najmanj eden z visokošolsko habilitacijo, kar izkaže s potrdilom o končanem študijskem programu tretje stopnje in vsaj tri leta izkušenj
iz poučevanja na področju čebelarstva, biologije čebel
oziroma zdravstvenega varstva čebel, kar izkaže z izjavo delodajalca;
b) čebelarski inštruktorji II. stopnje morajo imeti
izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po programih za pridobitev izobrazbe sedme ravni,
pridobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko
šolstvo s področij, kjer študijski programi obravnavajo
kmetijske, veterinarske ali druge naravoslovne vsebine,
kar izkaže s potrdilom o končanem študijskem programu za pridobitev izobrazbe sedme ravni ali izobrazbo,
ki ustreza najmanj peti ravni izobrazbe, pridobljene po
programih v skladu z zakoni, ki urejajo srednješolsko
izobraževanje in dosežen naziv čebelarski mojster, kar
izkaže s potrdilom o končanem programu za pridobitev
izobrazbe, ki ustreza najmanj peti ravni izobrazbe in
potrdilom o pridobljenem mojstrskem nazivu, vsaj dva
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čebelarska inštruktorja II. stopnje pa morata imeti v
Centralnem registru čebelnjakov registriranih najmanj
20 čebeljih družin, kar se lahko izkaže z izpisom iz Centralnega registra čebelnjakov ali se o tem poda izjavo
oziroma morata biti zaposlena pri delodajalcu, ki se
poklicno ukvarja s čebelarstvom, ki ima v Centralnem
registru čebelnjakov registriranih najmanj 20 družin, kar
se lahko izkaže z izpisom ali se o tem poda izjavo, pri
čemer se predloži izjavo delodajalca o zaposlitvi takšnih
oseb, prav tako morajo imeti vsaj tri leta izkušenj iz poučevanja na določenem področju, kar se izkaže z izjavo
delodajalca oziroma naročnika storitev poučevanja;
c) čebelarski inštruktorji I. stopnje morajo imeti izobrazbo, ki ustreza najmanj peti ravni izobrazbe, pridobljene po programih za pridobitev izobrazbe četrte stopnje v skladu z zakoni, ki urejajo srednješolsko izobraževanje, kar izkaže s potrdilom o zaključeni peti ravni
izobrazbe, ali poklicno kvalifikacijo v čebelarstvu (NPK
čebelar/čebelarka), pridobljeno po programih v skladu z
zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije, kar
se izkaže s certifikatom o nacionalni poklicni kvalifikaciji
čebelar/čebelarka, v Centralnem registru čebelnjakov
ima registriranih najmanj 20 čebeljih družin, kar se lahko izkaže z izpisom ali se o tem poda izjavo oziroma je
zaposlen pri delodajalcu, ki ima v Centralnem registru
čebelnjakov registriranih najmanj 20 čebeljih družin, kar
se lahko izkaže z izpisom ali o tem poda izjavo, in se
poklicno ukvarja s čebelarstvom, zaposlitev pri takem
delodajalcu pa se izkaže s potrdilom delodajalca, in ima
vsaj osem let izkušenj na področju čebelarjenja, kar se
lahko izkaže z izpisom iz Centralnega registra čebelnjakov ali se o tem poda izjavo.
VI. Merila za izbiro izvajalca: pri izbiri izvajalca na
tem javnem razpisu se upoštevajo naslednja merila:
Merila

Vrednost
v točkah

Dogovor o sodelovanju z izobraževalnimi
ustanovami, ki se ukvarjajo s čebelarstvom
Visokošolski zavodi v Sloveniji
– od 1 do 2

1

– od 3 do 5

3

– več kot 5

5

Visokošolski zavodi v tujini
– od 1 do 2

1

– od 3 do 5

3

– več kot 5

5

Dogovor o sodelovanju z raziskovalnimi
ustanovami, ki se ukvarjajo s čebelarstvom
Raziskovalne ustanove v Sloveniji
– od 1 do 3

1

– od 3 do 5

3

– več kot 5

5

Raziskovalne ustanove v tujini
– od 1 do 3

1

– od 3 do 5

3

– več kot 5

5

VII. Obveznosti izvajalca
Izvajalec, izbran na tem javnem razpisu, mora:
– Ministrstvu omogočiti dostop do dokumentacije
in ogled prostorov za čas trajanja pogodbe, ki je bila
podlaga za pridobitev sredstev;

Št.

140 / 4. 11. 2022 /

Stran

2371

– v roku sedmih dni od podpisa pogodbe skladno s
tretjim odstavkom 2. člena Pravilnika poslovne prostore
jasno označiti kot prostore, kjer se izvaja neformalno
izobraževanje po programu Slovenske čebelarske akademije 2023–2025, Ministrstvo pa mora o tem pisno
obvestiti s predpisanim obrazcem v prilogi 12 razpisne
dokumentacije k tem javnem razpisu;
– v roku treh mesecev od sklenitve pogodbe Ministrstvu predložiti dokumentacijo, ki se nanaša na varnosti pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri
delu (Uradni list RS, št. 43/11; v nadaljnjem besedilu:
Zakon o varnosti in zdravju pri delu), in sicer Izjavo
varnosti z oceno tveganja v skladu s 7. členom, 17. členom in 18. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu,
Ministrstvo pa mora o tem pisno obvestiti s predpisanim
obrazcem v prilogi 13 razpisne dokumentacije k tem
javnem razpisu;
– v roku treh mesecev od sklenitve pogodbe vzpostaviti spletno stran programa Slovenske čebelarske
akademije 2023–2025, ki mora vključevati najmanj podatke iz sedmega odstavka 2. člena Pravilnika, Ministrstvo pa mora o tem pisno obvestiti s predpisanim
obrazcem v prilogi 15 razpisne dokumentacije k tem
javnem razpisu.
VIII. Postopek izbora
Ministrstvo vodi postopek izbora izvajalca po tem
javnem razpisu skladno z zakonom, ki ureja upravni
postopek.
Po odprtju se vloge pregleda glede popolnosti. Vloga je popolna, če ima vse v javnem razpisu zahtevane
podatke. Popolne vloge se pregleda z vidika izpolnjevanja pogojev, določenih v tem javnem razpisu, Zakonu o
kmetijstvu in Pravilniku.
Če več vlagateljev na ta javni razpis izpolnjuje pogoje, določene v tem javnem razpisu, Zakonu o kmetijstvu in Pravilniku, se skladno s četrtim odstavkom
129.b člena Zakona o kmetijstvu, izbere vlagatelj, ki
zbere najvišje število točk pri merilih iz VI. točke tega
javnega razpisa, pri čemer je največje možno število
točk 20. Če več vlagateljev doseže enako število točk,
se izbere vlagatelja, ki ima več sklenjenih pisnih dogovorov o sodelovanju z raziskovalnimi ustanovami, ki se
ukvarjajo s čebelarstvom v Sloveniji.
IX. Vloga
Pisne vloge z vso zahtevano dokumentacijo iz tega
javnega razpisa in razpisne dokumentacije k tem javnem
razpisu morajo biti dostavljene v glavno pisarno ali poslane po pošti na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje
do 21. 11. 2022
Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
»Za javni razpis – javni razpis za izbiro izvajalca za izvajanje neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra
2023–2025 Ne odpiraj«.
X. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje:
1. Povabilo k oddaji vloge
2. Navodila vlagateljem za izdelavo vloge
3. Vloga s prilogami
4. Izjava vlagatelja o resničnosti navajanja podatkov in o strinjanju z vzorcem pogodbe
5. Vzorec pogodbe.
Na voljo je na internetnih straneh https://www.gov.
si/zbirke/javne-objave ali na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, vsak delovni dan
med 9. in 13. uro in ob petkih med 9. in 14.30. Odgovorna oseba za dajanje informacij med javnim razpisom
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je Andrej Šalika. Dodatne informacije o javnem razpisu
so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, po tel.
01/478-90-67.
XI. Postopek izbire izvajalca
O izbiri izvajalca na tem javnem razpisu skladno s
petim odstavkom 129.b člena Zakona o kmetijstvu odloči
minister z odločbo.
Izvajalec, izbran na javnem razpisu, skladno s
šestim odstavkom 129.b člena Zakona o kmetijstvu
sklene z Ministrstvom pogodbo, s katero se uredijo
medsebojna razmerja. Obseg izvajanja aktivnosti in
njihovo financiranje se skladno z drugim odstavkom
129.č člena Zakona o kmetijstvu določi v vsakoletnem
dodatku k pogodbi.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. U014-28/2022/1

Ob-3439/22

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000
Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04
– ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 90/12 –
ZdZPVHVVR in 22/18) in 5. člena Uredbe o mreži javne
veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev (Uradni list RS, št. 54/08), objavlja
javni razpis
za dodelitev koncesije za izvajanje javne
veterinarske službe, ki se ne financira
iz proračunskih sredstev, za živali, ki so v oskrbi
v Zavetišču Mačja hiša
1. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju:
UVHVVR), Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: dodelitev koncesije za
izvajanje javne veterinarske službe, ki se ne financira
iz proračunskih sredstev, za živali, ki so v oskrbi v Zavetišču Mačja hiša, Kulturniška ulica 35, 3000 Celje, ki
ga upravlja Zavod Mačja hiša, Groharjeva ulica 8, 3000
Celje, in sicer za opravljanje naslednjih dejavnosti javne
veterinarske službe:
– označevanje živali ter vodenje registra živali v
skladu s predpisi;
– izvajanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje,
zdravljenje in zatiranje živalskih bolezni ter poškodb in
kirurški posegi na živalih;
– osnovna terenska in laboratorijska diagnostika za
odkrivanje kužnih bolezni živali.
3. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se sklene
za obdobje 10 let in začne veljati z dnem podpisa pogodbe med koncendentom in koncesionarjem.
4. Pogoji: za opravljanje dejavnosti iz 2. točke tega
javnega razpisa mora imeti vlagatelj za Zavetišče Mačja
hiša, Kulturniška ulica 35, 3000 Celje, dokončno odločbo
UVHVVR o izpolnjevanju pogojev iz predpisa, ki ureja
pogoje, ki jih morata izpolnjevati živalski vrt in zavetišče
za zapuščene živali za pridobitev koncesije za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe.
5. Prijava: prijavi je treba priložiti:
– imena in priimke veterinarjev in veterinarskih pomočnikov, ki bodo opravljali veterinarske dejavnosti iz
tega javnega razpisa;
– za veterinarje dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje veterinarske dejavnosti (licenco ali številko
odločbe o licenci), za veterinarske pomočnike potrdila
o izobrazbi;

– za veterinarje in veterinarske pomočnike, ki so
zaposleni v organizaciji, dokazila o zaposlitvi (potrjen
obrazec M-1 ali fotokopijo pogodbe o zaposlitvi);
– za veterinarje in veterinarske pomočnike, ki imajo
z organizacijo sklenjeno pogodbo o delu ali podjemno
pogodbo, fotokopijo pogodbe;
– zadnji izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki ne
sme biti starejši od 15 dni.
6. Rok javnega razpisa: rok prijave je odprt do
11. 11. 2022. V primeru priporočene pošiljke se štejejo
za pravočasne prijave, ki bodo poslane do izteka dneva
11. 11. 2022, v primeru osebne dostave v glavno pisarno
UVHVVR, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, morajo
biti prijave vložene do vključno 11. 11. 2022, do 14. ure.
Prepozno prispele prijave se zavržejo.
Nepopolne prijave se zavržejo, če ne bodo dopolnjene v osmih dneh od vročitve pisnega poziva za
dopolnitev vloge.
7. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj pošlje ali prinese vlogo osebno v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – koncesija – Zavetišče Mačja hiša«, na Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska
cesta 22, 1000 Ljubljana, VI. nadstropje.
8. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo 15. 11. 2022, ob
10. uri, v poslovnih prostorih UVHVVR, v VI. nadstropju,
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
Pri odpiranju vlog smejo biti prisotni prijavitelji oziroma predstavniki prijaviteljev, če imajo pisno pooblastilo.
9. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarja bo
prijavitelj prejel odločbo o izbiri v roku 30 dni po ocenjevanju prispelih vlog.
Podrobnejše informacije so na voljo na UVHVVR,
tel. 01/300-13-00 in 01/300-13-08, vsak delovni dan od
9. do 10. ure (kontaktna oseba: Uroš Boštjančič).
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Uprava RS za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin
Št. 410-0096/2022-4

Ob-3419/22

Na podlagi Odloka o rebalansu 2 proračuna Občine
Divača za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin
št. 47/2022), 3. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list
RS, št. 75/10) v povezavi z Zakonom o divjadi in lovstvu
(Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08)
objavlja Občina Divača
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo v Občini Divača
v letu 2022
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer naslednjih ukrepov:
– Biomeliorativni ukrepi:
– vzdrževanje pasišč in grmišč,
– vzdrževanje gozdnega roba,
– izdelava in vzdrževanje kaluž ter vzdrževanje
večjega vodnega vira.
– Tehnični ukrep: nabava preventivnih zaščitnih
sredstev za zaščito kmetijskih površin (poljščin)
– električnih pastirjev, kemičnih odvračal in drugih zaščitnih sredstev varovanja pred divjadjo.
Predmet tega razpisa so posamezna lovišča, katerih
lovna površina leži na območju Občine Divača. S tem

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
želimo vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo in loviščem.
Pri tehničnih ukrepih bo komisija upoštevala maksimalno pet objektov – lokacij, ki so bile ustrezno zaščitene. Upoštevajo se računi za nakup tehničnih ukrepov
v leto 2022.
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to pogodbo,
koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi
s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in
zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v
občini,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev
Pri razdelitvi sredstev se bodo upoštevala naslednja merila:
50 % razpisanih sredstev v višini 1.248,00 EUR za
tehnični ukrep.
Kot merilo se upošteva vrednost računa iz leta 2022
za nakup preventivnega zaščitnega sredstva, zmanjšanega za DDV in merilo sorazmernega deleža velikosti lovne
površine v Občini Divača glede na letni načrt lovišča.
50 % razpisanih sredstev v višini 1.248,03 EUR za
biomeliorativne ukrepe, in sicer:
– 40 % za vzdrževanje pasišč = 499,21 EUR
– 40 % za izdelavo in vzdrževanje kaluž in vzdrževanje vodnih virov= 499,21 EUR
– 10 % za vzdrževanje grmišč = 124,80 EUR
– 10 % za vzdrževanje gozdnega roba =
124,81 EUR.
Kot merilo se za vzdrževanje pasišč upošteva sorazmerni delež števila prijavljenih vzdrževanih pasišč
posameznega prijavitelja od skupnega števila vseh prijavljenih vzdrževanih pasišč.
Kot merilo za izdelavo in vzdrževanje kaluž in vzdrževanje vodnih virov se upošteva sorazmerni delež
števila prijavljenih kaluž in vodnih virov posameznega
prijavitelja od skupnega števila vseh prijavljenih kaluž
in vodnih virov.
Kot merilo za vzdrževanje grmišč se upošteva sorazmerni delež števila prijavljenih grmišč posameznega
prijavitelja od skupnega števila vseh prijavljenih vzdrževanih grmišč.
Kot merilo za vzdrževanje gozdnega roba se upošteva sorazmerni delež prijavljenih vzdrževanih gozdnih
robov posameznega prijavitelja od skupnega števila
vseh prijavljenih vzdrževanih gozdnih robov.
4. Višina sredstev: višina razpisanih sredstev znaša
2.496,03 EUR in je zagotovljena na proračunski postavki 150100 »Aktivnosti trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo«.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva se nanašajo na aktivnosti za leto 2022.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje
z divjadjo vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge,
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
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– Postopek za izbor sofinancerja,
– Vzorec pogodbe,
– Navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
– Obrazce:
– Obrazec – Prijava na razpis,
– Obrazec – Izjava vlagatelja 0 izpolnjevanju
pogojev.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo
na spletni strani Občine Divača na naslovu http://www.
divaca.si ali pa v času uradnih ur v sprejemni pisarni
Občine Divača.
7. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis
Vlagatelji morajo vloge oddati najkasneje do 5. 12.
2022.
Vlagatelj odda vloge po posti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača ali pa osebno
v sprejemno pisarno Občine Divača.
Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloga
mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo
razpisnega področja na prednji strani ovojnice:
– Ne odpiraj – vloga na Javni razpis za sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 2022;
– Ime lovišča na katerega se vloga nanaša.
Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo
zavržene.
8. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, v roku desetih
dni od dneva zaključka razpisa.
Odpiranje vlog ni javno.
V primeru formalno nepopolne vloge komisija v
8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku
8 dni od prejetega poziva dopolni vlogo. Komisija lahko
zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih
podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v
postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom
zavržene.
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v roku 90 dneh po zaključku razpisa s sklepom, ki
ga na podlagi odločitve komisije izda direktor občinske
uprave oziroma oseba, ki je od predstojnika pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Divača, na naslovu http://www.
divaca.si ali pa v času uradnih ur v sprejemni pisarni
Občine Divača.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse
dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom so
na voljo na sedežu Občine Divača ali po tel. 05/73-10938 – kontaktna oseba Nataša Macarol.
Občina Divača
Št. 341-01/2022-2

Ob-3420/22

Na podlagi 3. člena Odloka o porabi koncesijske
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini
Komen (Uradni list RS, št. 79/11), Odloka o proračunu
Občine Komen za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21)
in 216. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje 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), Občina Komen objavlja
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za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo v Občini Komen 2022
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo oziroma
izvajanje ukrepov in vlaganj v naravne vire za naslednje
ukrepe:
a) biomeliorativne ukrepe: ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov; izdelava in vzdrževanje robov, pasišč in remiz; nakup sadja ter zaščita
avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih
in drevesnih vrst; postavitev in vzdrževanje gnezdnic in
umetnih dupel,
b) biotehnične ukrepe: obdelovanje krmnih in predelovalnih njiv,
c) ostale ukrepe: nabava preventivnih zaščitnih
sredstev za preprečevanje škode od divjadi; izobraževanja in obveščanja občanov o stanju in odnosu do gozdnih živali ter o gozdnem bontonu; drugi ukrepi varstva
okolja in narave.
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s koncesijsko
pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali
ter drugimi veljavnimi predpisi.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v
Občini Komen,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,

– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno površino
lovišča, ki leži v občini oziroma so sredstva enaka sorazmernemu delu vplačane koncesijske dajatve. V primeru,
da se sredstva ne porabijo, se ostanek sredstev proporcionalno porazdeli med izbrane vlagatelje.
4. Znesek in rok porabe dodeljenih sredstev: znesek sredstev je 2.256,60 EUR. Dodeljena sredstva za
tekoče leto morajo biti v tekočem letu tudi porabljena.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje
z divjadjo vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge,
– navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
– obrazce:
– prijava na razpis
– izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev
– izvedeni ukrepi gospodarjenja z divjadjo
– vzorec pogodbe.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Rok za predložitev vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati v roku 18 dni od dneva objave Javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Kot pravočasne vloge se štejejo vloge, ki bodo do
roka navedenega v prejšnjem odstavku osebno oddane
v sprejemni pisarni občine oziroma oddane po pošti
priporočeno na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223
Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prednji strani mora biti
označeno: »Ne odpiraj – Javni razpis: Sofinanciranje
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 2022«, na hrbtni
strani ovojnice, pa mora biti naveden naziv vlagatelja.

7. Pregled in obravnava vlog: komisija, imenovana s sklepom župana, bo pri svojem delu upoštevala
določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo
v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene
ovojnice, ki vsebujejo vloge. Prepozno vloženih vlog
komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene
pošiljatelju. V primeru nepopolne vloge, se vlagatelja
pozove na dopolnitev. Vloge, ki v postavljenem roku
ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. Komisija bo opravila pregled prispelih vlog. Po preveritvi
izpolnjevanja razpisnih pogojev in opremljenosti vlog z
zahtevanimi dokazili, bo pripravila predlog razdelitve
razpisanih sredstev.
8. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o
izidu razpisa

Zavržene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih
pogojev in pogojev določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije,
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 6. točki tega besedila razpisa,
– ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge
(nepopolne vloge).
Vlagatelji bodo prejeli sklep o višini odobrenih sredstev. Skupaj s sklepom bodo prejeli pogodbo. Če pogodba ni podpisana v roku 8 dni od prejetja, niti ni v tem roku
vložena pritožba zoper sklep o višini odobrenih sredstev,
se šteje, da je vloga za pridobitev sredstev umaknjena.
9. Dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je dostopna od dneva objave razpisa v sprejemni pisarni Občine Komen,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Komen 86, 6223 Komen, dosegljiva je tudi preko spletne
strani Občine Komen www.komen.si.
Dodatne informacije posreduje Boštjan Frančeškin,
tel. 05/731-04-53, e-pošta: bostjan.franceskin@komen.
si v času uradnih ur.
Občina Komen
Št. 410-162/2022

Ob-3432/22

Na podlagi Odloka o štipendiranju (Uradni list RS,
št. 3/17 in 171/20, v nadaljevanju: odlok), Odloka o
proračunu Mestne občine Koper za leto 2022 (Uradni
list RS, št. 3/21), Odloka o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022 (Uradni list
RS, št. 204/21), Odloka o rebalansu proračuna Mestne
občine Koper za leto 2022 (Uradni list RS, št. 99/22) in
Odloka o dopolnitvi Odloka o proračunu Mestne občine
Koper za leto 2022 (Uradni list RS, št. 128/22), Mestna
občina Koper objavlja
javni razpis
za dodelitev štipendij dijakom in študentom
za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendij
dijakom srednješolskega izobraževanja in študentom na
dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih v šolskem oziroma študijskem letu 2022/2023, in sicer 5 štipendij dijakom srednješolskega izobraževanja za študij
v Republiki Sloveniji in tujini in 5 štipendij študentom za
študij v Republiki Sloveniji in tujini, od tega do 3 štipendije študentom za študij v Republiki Sloveniji in tujini za
področje izobraževanja pod šifro 0912 Medicina (Uredba
o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17)).
V kolikor vse razpisane štipendije za posamezno stopnjo izobraževanja ali področje izobraževanja ne
bodo dodeljene, se lahko namenijo za drugo stopnjo ali
področje oziroma ožje področje izobraževanja.
Štipendije za študij v Republiki Sloveniji bodo podeljene samo za naslednja področja oziroma ožja področja
izobraževanja (Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni
list RS, št. 46/06 in 8/17)):
1. Za dijake:
– 06
Informacijske in komunikacijske
tehnologije (IKT)
– 07
Tehnika, proizvodne tehnologije
in gradbeništvo
– 09
Zdravstvo in socialna varnost
– 1019 Gostinstvo in turizem, šport, osebne
storitve, drugo
2. Za študente:
– 0113 Izobraževanje učiteljev brez predmetne
specializacije
– 021 Umetnost,
– 05
Naravoslovje, matematika in statistika,
– 06
Informacijske in komunikacijske
tehnologije (IKT),
– 07
Tehnika, proizvodne tehnologije
in gradbeništvo,
– 08
Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo
in veterinarstvo,
– 09
Zdravstvo in socialna varnost.
od tega do 3 štipendije:
– 0912 Medicina
Višina štipendije znaša:
1. Za dijake:
– za študij v Republiki Sloveniji – 110,00 €
– za študij v tujini – 180,00 €
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2. Za študente:
– za študij v Republiki Sloveniji – 220,00 €
– za študij v tujini – 350,00 €.
2. Pravico do štipendije lahko uveljavljajo dijaki
srednješolskega izobraževanja in študenti dodiplomskega ter podiplomskega študija, če izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– dijaki od vključno drugega letnika, ki imajo v preteklem šolskem letu povprečno oceno najmanj 4,00 iz
vseh številčno ocenjenih predmetov in ob vpisu v drugi
letnik srednje šole niso starejši od 18 let;
– študenti prvega letnika dosegajo povprečno oceno vseh številčno ocenjenih predmetov predhodnega
letnika izobraževanja glede na študijsko leto uveljavljanja štipendije najmanj 4,30, študenti višjih letnikov pa
povprečno oceno vseh opravljenih številčno ocenjenih
izpitov v predhodnem študijskem letu glede na študijsko
leto uveljavljanja štipendije najmanj 8,50;
– študenti dodiplomskega študija ob prvem vpisu v
prvi letnik niso starejši od 21 let, študenti podiplomskega
študija pa ne starejši od 26 let;
– so državljani Republike Slovenije;
– imajo ob prijavi najmanj 3 leta neprekinjeno stalno
prebivališče v Mestni občini Koper;
– mesečni bruto dohodek na družinskega člana v
preteklem letu ne presega 1.600,00 EUR;
– niso v delovnem razmerju, niso vpisani v evidenco
brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje, ne opravljajo dejavnosti, nimajo statusa
zasebnika ali samostojnega podjetnika in
– niso prejemniki druge štipendije, razen v primeru,
če je prijavitelj prejemnik državne štipendije.
Študenti, ki študirajo v tujini morajo dosegati ocene,
ki so primerljive z zahtevanimi ocenami v Republiki Sloveniji. V primeru ocen, ki jih je vlagatelj dosegel zunaj
Republike Slovenije in ne ustrezajo ocenam v skladu s
predpisi s področja šolstva ali visokega šolstva v Republiki Sloveniji, mora vlagatelj zagotoviti prevod listin
v slovenski jezik, ocenjevalno lestvico tuje izobraževalne ustanove, na podlagi katere dodeljevalec štipendije
izvede pretvorbo ocen v slovenski ocenjevalni sistem
ter dokazilo, da študij poteka v okviru javno veljavnega
(akreditiranega) študijskega programa na akreditirani tuji
izobraževalni ustanovi.
Izjemoma se lahko dodeli štipendija tudi študentom,
ki ne izpolnjujejo pogoja iz druge alinee te točke, če imajo izjemne dosežke v evropskem ali svetovnem merilu
v zadnjih dveh letih glede na študijsko leto, za katerega
uveljavljajo pravico do štipendije.
3. Prijavi za dodelitev štipendije na obrazcu »Vloga
za dodelitev štipendije za šolsko oziroma študijsko leto
2022/2023«, ki ga dobite na spletnih straneh Mestne
občine Koper www.koper.si ali osebno dvignete v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, pritličje, mora vlagatelj priložiti:
– dokazilo o vpisu za tekoče šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023 (v kolikor kandidat za dodelitev
štipendije za študij v tujini še ni vpisan, mora k vlogi za
dodelitev štipendije priložiti potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali povabilo tuje izobraževalne organizacije.
Potrdilo o vpisu mora predložiti v roku 15 dni od opravljenega vpisa, sicer se vloga zavrže);
– dokazilo o učnem uspehu predhodnega letnika
izobraževanja glede na letnik, za katerega se uveljavlja
pravica do štipendije oziroma dokazilo o opravljenih
izpitih (spričevalo predhodnega letnika oziroma potrdilo fakultete o opravljenih izpitih preteklega študijskega
leta); za študente v tujini še prevod listin v slovenski
jezik, ocenjevalno lestvico tuje izobraževalne ustanove
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ter dokazilo, da študij poteka v okviru javno veljavnega
(akreditiranega) študijskega programa na akreditirani tuji
izobraževalni ustanovi;
– morebitna dokazila o izjemnih dosežkih na posameznem področju, pridobljenih izven rednih šolskih
oziroma študijskih obveznosti. Upoštevajo se potrdila
in dokazila, ki so bila pridobljena v zadnjih dveh šolskih
oziroma študijskih letih;
– izjavo, da ima kandidat ob prijavi stalno prebivališče v Mestni občini Koper neprekinjeno najmanj 3 leta;
– izjavo, da je kandidat državljan Republike Slovenije;
– življenjepis europass;
– podpisano izjavo kandidata, da ni v delovnem
razmerju, ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti, nima statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika in podpisano izjavo kandidata, da ni
prejemnik druge štipendije v Republiki Sloveniji, razen
morebitne državne štipendije;
– kopije odločb o odmeri dohodnine družinskih članov kandidatove družine za leto 2021 in potrdilo o vpisu
za družinske člane, ki se šolajo.
4. Pri dodeljevanju štipendije se upoštevajo merila
iz odloka (objavljen na spletni strani www.koper.si).
5. Rok za oddajo prijave
Prijava na razpis mora biti oddana na obrazcu:
»Vloga za dodelitev štipendije za šolsko oziroma študij-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sko leto 2022/2023«. Prijava je popolna, če vsebuje vse
zahtevane priloge oziroma dokazila navedena v točki 2.
javnega razpisa in na vlogi.
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 18. novembra 2022 na
naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper,
ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje desno),
in sicer v času uradnih ur.
Prijave, prejete po tem roku, bo štipenditor štel za
nepravočasne in jih bo neodprte vrnil pošiljatelju.
Prijava mora biti pravilno označena, in sicer mora
biti v spodnjem desnem kotu zapis: »Ne odpiraj – Vloga
za dodelitev štipendije 2022/2023 št. 410-162/2022«. Na
hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
Obravnavane bodo le pravilno označene, popolne
in pravočasne vloge.
6. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno
obveščeni predvidoma v roku 30 dni od izteka roka za
oddajo prijav.
Medsebojna razmerja med Mestno občino Koper
in izbranim kandidatom bodo urejena s pogodbo o štipendiranju.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so na
voljo na Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine
Koper, Helena Benčič, tel. 05/66-46-311 ali 05/66-46-239
ali po elektronski pošti: helena.bencic@koper.si.
Mestna občina Koper

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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Javne dražbe
Ob-3446/22
Lovska zveza Slovenije, Župančičeva ulica 9, 1000
Ljubljana objavlja na podlagi 9. točke 14. člena Pravil
Lovske zveze Slovenije (prečiščeno besedilo številka 4
z dne 10. 3. 2020) in na podlagi sklepa Občnega zbora
Lovske zveze Slovenije z dne 21. 6. 2022
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Lovske zveze Slovenije
objavljeno na spletni strani: https://www.lovska-zveza.si, https://www.sardinepremicnine.si, Uradni list RS, v
ponedeljek, dne 23. 11. 2022, na sedežu Lovske Zveze
Slovenije Župančičeva ulica 9, Ljubljana z začetkom
ob 13. uri.
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne
dražbe
Prodajalec: Lovska zveza Slovenije, Župančičeva
ulica 9, 1000 Ljubljana, matična številka: 145392000,
ID za DDV: SI23864516.
Organizator: ŠARDI&CO. Nepremičnine, družba
za posredovanje v prometu z nepremičninami d.o.o.,
Slovenčeva ulica 19A, Ljubljana, matična številka:
6593461000, ID za DDV: SI10329030.
Zanjo nepremičninski posrednik Miljenko Šardi,
št. licence: 433, vpisan v imenik nepremičninskih posrednikov pri MOP pod št. 0041900433.
Kontaktni
podatki
organizatorja:
mobitel:
00386/51/311-411, e-mail naslov: info@sardinepremicine.si
1.1. Predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine:
– parcela ID znak 1725-2692 (ID 1965617), v izmeri
333 m2, parcela ni urejena, s stavbo št. 328, poimenovana Vila Zlatorog, ki še ni vpisana v kataster nepremičnin in na njej ni oblikovana etažna lastnina. Stavba
je leto izgradnje 1932 (datum obnove strehe in fasade
1999) v tlorisni izmeri 333 m2 in jo sestavljajo 4 etaže in
ima 5 delov, od tega en stanovanjski del v izmeri 78 m2
in štirje poslovni deli (v izmerah 107,9 m2, 246,9 m2,
217,4 m2, 237,0 m2), stavba je priključena na električno,
vodovodno, kanalizacijsko omrežje;
– Zemljiška parcela ID znak 1725 – 2693
(ID 2302423), v izmeri 557 m2, parcela ni urejena, z njo
ni povezana nobena stavba;
– Zemljiška parcela ID znak 1725 – 2694
(ID 3142075), v izmeri 12 m2, parcela ni urejena, z njo
ni povezana nobena stavba;
– Zemljiška parcela ID znak 1725 2695
(ID 4317708), v izmeri 38 m2, parcela ni urejena, z njo
je povezana stavba s številko 324, garaža, ki ni vpisana
v kataster nepremičnin, v tlorisni izmeri 28,5 m2.
1.2. Po lokacijski informaciji št. 3535-3227/2022-3
MR z dne 12. 10. 2022 so vse nepremičnine stavbna
zemljišča in se glede na Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 57/05 in 94/05) ne nahajajo na območju predkupne
pravice Mestne občine Ljubljana.
1.3. Na nepremičnini ID znak 1725-2692 je vknjižena zaznamba pravice stvarnega bremena pri tej nepremičnini z ID omejitve 11178818 in časom začetka učinkovanja 1. 1. 1849 z naslednjim dodatnim opisom imetnika te pravice MLO: »Vlož. 10. 1. 1948, dn.
št. 88/1948:

»Na podlagi odločbe MLO z dne 29. 10. 1947 se
poočiti gradbeno pravna obveznost v korist MLO, da
je smatrati na parc. št. 170/2, sedaj deljene v parc.
št. 2692, 2693, 2694 in 2695 te k.o., zgrajene garaže kot
provizorij, ki ga bo moral vsakokratni lastnik porušiti in
odstraniti na lastne stroške in brez pravice do odškodnine na zahtevo MLO.«, ki ga izkazujejo redni zemljiškoknjižni izpiski za vsako od nepremičnin, ki so priloga in
sestavni del te pogodbe, ki jo izkazuje tudi redni zemljiškoknjižni izpisek za ID pravice/zaznambe 11178818«.
Dejansko stanje: obveznost rušitve in odstranitve
garaže je izpolnjena na podlagi gradbenega dovoljenja
UE Ljubljana št. 351-611/2012-23 z dne 21. 9. 2012.
V teku je pridobivanje izbrisnega dovoljenja MOL za
izbris te zaznambe. Kupec prevzema pravice in obveznosti iz tega razmerja.
1.4. Stavba poimenovana »Vila Zlatorog« na parceli
ID znak 1725-2692, na naslovu Župančičeva ulica 9,
Ljubljana je vpisana v register nepremične kulturne dediščine, evidenčna številka enote 29775 in je zato pod
režimom varstva po določbah ZVKD-1.
1.5. Za stavbo poimenovano »Vila Zlatorog« na
parceli ID znak 1725-2692 na naslovu Župančičeva
ul. 9, Ljubljana glede na leto izgradnje (po podatkih
Katastra nepremičnin v letu 1932, po podatkih Registra nepremične kulturne dediščine pa v letu 1922) po
150. členu GZ-1 velja domneva izdanega gradbenega
in uporabnega dovoljenja – vendar lastnik še ni vložil
zahteve za izdajo odločbe iz prvega odstavka 150. člena
GZ-1, pri čemer lastnik jamči, da gre za objekt, ki izpolnjuje pogoje iz 197 in 198. člena ZGO-1 oziroma pogoje
iz 124. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov. Kupec prevzema vse pravice
in obveznosti iz tega naslova.
1.6. Stanovanje v stavbi poimenovani »Vila Zlatorog« na parceli ID znak 1725-2692 je zasedeno, in sicer
v njem brez sklenjene najemne pogodbe prebiva žena
že pokojnega prejšnjega imetnika stanovanjske pravice
in ima na naslovu stavbe prijavljeno stalno prebivališče ter plačuje neprofitno najemnino v višini kot je bila
določena z najemno pogodbo za neprofitno najemnino
sklenjeno s pok. bivšim imetnikom stanovanjske pravice
za nedoločen čas. Kupec prevzema vse pravice in obveznosti iz tega razmerja.
1.7. Na stanovanju v stavbi poimenovani »Vila Zlatorog« na parceli ID znak 1725-2692, na naslovu Župančičeva ul. 9, Ljubljana ima na podlagi najemne pogodbe za neprofitno najemnino sklenjene s pok. bivšim
imetnikom stanovanjske pravice za nedoločen čas ima
pravico bivanja v njem tudi hči pokojnega prejšnjega
imetnika stanovanjske pravice, ki ima na naslovu Župančičeva ulica 9, Ljubljana prijavljeno stalno prebivališče. Ker ta oseba dejansko ne prebiva na tem naslovu
je pri UE Ljubljana v teku na zahtevo lastnika postopek
za ugotovitev dejanskega prebivališča te osebe. Kupec
prevzema vse pravice in obveznosti iz tega razmerja in
vstopa v postopek.
1.8. Za stavbo poimenovano »Vila Zlatorog« na
parceli ID znak 1725-2692, na naslovu Župančičeva
ul. 9, Ljubljana je izdelana energetska izkaznica stavbe
št. 2015-228-208-5788 z dne 25. 1. 2015 z veljavnostjo
do dne 24. 1. 2025, po kateri je celotna stavba razvrščena v energetski razred E (131 kWh/m2a).
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2. Izklicna vrednost: 4.000.000,00 EUR.
Izklicna vrednost oziroma končna cena ne vključuje
2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Varščina: 400.000,00 EUR.
Najnižji znesek višanja kupnine je 10.000 EUR.
3. Pogoji prodaje in pravila javne dražbe
3.1. Pogoji prodaje
a. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno
– kupljeno«, kot celota in po enotni ceni za vse nepremičnine skupaj. Prodajalec ne jamči za izmere površin,
niti za njihov namen uporabe. Kupec sam prevzema
obveznost odprave morebitnih pomanjkljivosti v zvezi
s kvaliteto in obsegom predmeta prodaje. Prodajalec
ne prevzema nobene odgovornosti pri morebitnih spremembah namembnosti rabe nepremičnine.
b. Nepremičnine se prodajo dražitelju, ki ponudi
najvišjo ceno.
c. Če varščino vplača le en dražitelj, ki pristopi na
dražbo se šteje, da soglaša z nakupom nepremičnine
po izklicni ceni.
d. V roku 15 dni po končani javni dražbi bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena prodajna pogodba. Če
najugodnejši dražitelj v tem roku ne podpiše pogodbe
se bo štelo, da je od nakupa odstopil, prodajalec pa bo
zadržal vplačano varščino.
e. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa.
f. Celotno kupnino, mora kupec plačati najkasneje
v roku 90 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe pod
pogojem, da je izdan odpravek notarskega zapisa prodajne pogodbe, sposoben vknjižbe lastninske pravice v
zemljiško knjigo. Kupnina se nakaže na TRR prodajalca, kot je naveden v prodajni pogodbi. Plačilo kupnine v
roku 90 dni je bistvena sestavina pogodbe. Če kupnina
ni plačana v roku ali sploh ni plačana prodajalec zadrži
vplačano varščino.
g. Vplačana varščina se všteje v kupnino.
h. Varščine, ki so jih vplačali neuspešni dražitelji se
vrnejo brez obresti v roku 3 delovne dni po zaključku
javne dražbe.
i. Kupec bo poleg kupnine dolžan plačati še davek
na promet nepremičnin, vse stroške notarja ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist
v zemljiško knjigo.
j. Odpravek notarskega zapisa prodajne pogodbe iz
tč. f bo kupcu izročen po plačilu celotne kupnine.
k. Prodajalec bo nepremičnine, razen stanovanja v
stavbi na parceli ID znak 1725-2692 izpraznil in jih kupcu skupaj z zasedenim stanovanjem izročil v posest in
uporabo v roku 1 leta od plačila celotne kupnine.
3.2 Pravila javne dražbe
a. Javno dražbo bo organizirala, izvedla in usmerjala nepremičninska družba ŠARDI&CO. Nepremičnine,
družba za posedovanje v prometu z nepremičninami
d.o.o., Slovenčeva ulica 19A, Ljubljana oziroma zanjo
nepremičninski posrednik Miljenko Šardi.
b. Javna dražba se bo izvedla 23. 11. 2022 in sicer
na sedežu Lovske Zveze Slovenije Župančičeva ulica 9,
Ljubljana in z začetkom ob 13. uri.
c. 15 minut pred začetkom javne dražbe izvajalec
ugotovi pravilne in pravočasne prijave in ob začetku objavi in potrdi pravilne in pravočasne prijave na javno dražbo.
Dražijo lahko le osebe, katerih prijava je bila potrjena.
d. Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku.
O poteku javne dražbe organizator vodi zapisnik.
e. Na javni dražbi je prisoten prodajalec.
f. Javna dražba se bo vršila kot javna dražba z višanjem cene. Uspel bo dražitelj, ki bo ponudil najvišjo
ceno.
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g. Izklicna cena na javni dražbi je 4.000.000,00 EUR.
h. Najnižji znesek višanja kupnine znaša
10.000,00 EUR, in kupnino za ta znesek vsakokrat zviša izvajalec javne dražbe.
i. Javna dražba za nepremičnino je končana, ko
organizator javne dražbe trikrat neuspešno ponovi isto
najvišjo ponujeno ceno. Organizator po uspešno končani javni dražbi razglasi najugodnejšega dražitelja oziroma kupca.
j. Če se na dražbo ne prijavi nihče in če nihče pravočasno ne vplača varščine se šteje, da je javna dražba neuspešna in izvajalec razglasi, da je javna dražba
neuspešna.
k. Kot neuspešna se šteje javna dražba tudi, če
se javne dražbe ne udeležijo osebe, ki so pravočasno
vplačale varščino ali pa se javne dražbe udeležijo pa
niso pripravljene kupiti niti po izklicni ceni oziroma ne
pristopijo k javni dražbi.
l. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče
podati, do konca javne dražbe. Ugovori se podajo na
zapisnik. Ugovore rešuje izvajalec takoj in neposredno
na dražbi. Odločitev o ugovoru se vnese v zapisnik.
m. V zapisnik se zapiše zlasti uro začetka in konca
dražbe, potek dražbe, ugovore in odločitve o ugovorih,
najugodnejšega dražitelja. Zapisnik podpiše izvajalec
javne dražbe in ga v izvirniku vroči prodajalcu.
4. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec
poravnal na račun Lovske zveze Slovenije SI56 0201
0001 5687 097 (NLB d.d.), v 90 dneh od dneva sklenitve
prodajne pogodbe.
5. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 23. 11. 2022 ob
13. uri na sedežu Lovske zveze Slovenije, Župančičeva
ulica 9 Ljubljana.
Zainteresirani kupci se bodo morali 15 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 6. točke te
objave.
6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
a. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja,
pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postane lastnik nepremičnine
v RS, kar preveri vsak prijavitelj zase ter se pravočasno
in pravilno prijavi, tako da:
– Pravočasno vplača varščino na TRR prodajalca
SI56 0201 0001 5687 097 pri NLB d.d. in nepremičninski
družbi predloži dokazilo o njenem plačilu;
– Nepremičninski družbi predloži pooblastilo, ki se
mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora
biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru če
se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec;
– Nepremičninski družbi predloži izpisek iz sodnega registra oziroma AJPES-a (samo za pravne osebe
in za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od
treh mesecev;
– Nepremičninski družbi predloži izvirnik osebnega
dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in
pooblaščenci pravnih oseb ter davčno številko (samo
za fizične osebe).
b. Vse pravilne in pravočasne prijave bo potrdila
nepremičninska družba skladno s točko 3.2.c.
c. Ogled nepremičnin na naslovu Župančičeva
ulica 9, Ljubljana zaradi preveritve in seznanitve s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnin je možen v času
od 14. 11. 2022–16. 11. 2022, vsak dan od 9. do 12. ure,
v terminih dogovorjenih po predhodnem dogovoru z organizatorjem. Po ogledu nepremičnin oseba pisno potrdi, da je bila seznanjena s pravnim in dejanskim stanjem
nepremičnin. Potrdilo izda organizator.
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7. Varščina
Prijavitelji morajo najkasneje 21. 11. 2022 do
24. ure vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene, na
TRR prodajalca Lovske zveze Slovenije št.: SI56 SI56
0201 0001 5687 097 pri NLB d.d., z navedbo »plačilo
varščine – javna dražba za nepremičnine Vila Zlatorog«.
Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju
vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli
na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku
3 delovnih dni po zaključku javne dražbe.
Varščine prodajalec ne vrne:
– Če izbrani dražitelj ne sklene prodajne pogodbe;
– Če dražitelj v roku in tudi kasneje ne plača kupnine;
– Če oseba, ki je vplačala varščino ne pristopi na
javno dražbo;
– Če edina oseba, ki je vplačala varščino pristopi
na javno dražbo pa ne želi kupiti nepremičnin in tudi ne
sklene prodajne pogodbe za izklicno ceno.
8. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o nepremičninah, informacije
za ogled predmetne nepremičnine, dobijo interesenti
pri nepremičninski družbi ŠARDI&CO. Nepremičnine,
družba za posredovanje v prometu z nepremičninami
d.o.o., Slovenčeva ulica 19A, Ljubljana, kontaktna oseba: nepremičninski posrednik Miljenko Šardi, mobitel
00386/51/311-411, e-mail naslov: info@sardinepremicine.si.
Besedilo javne dražbe je objavljeno:
– na spletni strani Lovske zveze Slovenije:
https://www.lovska-zveza.si
– na spletni strani nepremičninske družbe:
https://www.sardinepremicnine.si
– v Uradnem listu RS.
Lovska zveza Slovenije
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Razpisi delovnih mest
Št. 701-51/2022-2030-1

Ob-3421/22

Na podlagi prvega odstavka 112. člena Zakona
o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12
– ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G,
48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19,
139/20, 54/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: ZDT-1) Ministrstvo za pravosodje po uradni dolžnosti razpisuje
prosto mesto generalnega državnega tožilca
Razpisni pogoji:
V skladu s tretjim odstavkom 111. člena ZDT-1 je za
generalnega državnega tožilca lahko imenovan državni
tožilec, ki je ob prijavi mlajši od 64 let in izpolnjuje pogoje za imenovanje v naziv vrhovnega državnega tožilca.
Kandidati morajo prijavi priložiti:
– življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti;
– šestletni strateški program dela državnega tožilstva, ki mora, skladno s četrtim odstavkom 112. člena
ZDT-1, vsebovati zlasti oceno stanja na državnem tožilstvu, oceno tveganj in priložnosti za izboljšanje njegovega delovanja, način oblikovanja in izenačevanja
politike pregona, področja prednostnega obravnavanja
zadev, način zagotavljanja javnosti in preglednosti dela
ter navedbo ukrepov in rokov za dosego ciljev;
– dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz
tretjega odstavka 111. člena ZDT-1.
Skladno s prvim odstavkom 111. člena ZDT-1 generalnega državnega tožilca imenuje Državni zbor Republike Slovenije na obrazložen predlog Državnotožilskega
sveta po predhodni pridobitvi mnenja Vlade Republike
Slovenije za šest let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva 3, Ljubljana, 30 dni po objavi razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-3435/22
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu
(Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13
– ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1,
19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20, 54/21 in 105/22
– ZZNŠPP; ZDT-1):
a) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru in
b) 1 prosto mesto okrajnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
Razpisni pogoji:
K I/a
Razpisni pogoji obsegajo: splošne 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.
K I/b
Razpisni pogoji obsegajo: splošne 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 okrajnega državnega tožilca, določene v
24. členu ZDT-1.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektronski 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 tožilca, 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
Su KS 202/2022-2

Ob-3422/22

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje
3 sodniška mesta višjih sodnikov
na Upravnem sodišču Republike Slovenije
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto
na višjem sodišču (višji sodnik), določene v 11. členu navedenega zakona in drugem odstavku 10. člena Zakona
o upravnem sporu.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
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– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi
Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11.
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni
po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Su KS 203/2022-2

Ob-3423/22

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje
1 sodniško mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Lenartu
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto na okrajnem sodišču (okrajni sodnik), določene v
9. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
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– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi
Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11.
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni
po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Su KS 204/2022-2

Ob-3424/22

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje
1 sodniško mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Kranju
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene v
10. členu navedenega zakona.
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Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi
Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11.
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni
po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Su KS 205/2022-2

Ob-3425/22

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje
1 sodniško mesto okrožnega sodnika
na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene v
10. členu navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi
Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11.
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni
po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Su KS 206/2022-2

Ob-3426/22

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

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

Su KS 207/2022-2

Su KS 208/2022-2

Ob-3427/22

Ob-3428/22

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi razpisuje

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi razpisuje

1 sodniško mesto okrajnega sodnika

1 sodniško mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah

na Okrajnem sodišču v Žalcu
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški

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

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

Su KS 209/2022-2

Su KS 211/2022-2

Ob-3433/22

Ob-3445/22

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi razpisuje

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi razpisuje

3 sodniška mesta višjih sodnikov

1 sodniško mesto višjega sodnika

na Višjem sodišču v Celju, na Oddelku
za kazensko sodstvo in prekrške
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški

na Višjem sodišču v Mariboru,
za prekrškovno pravno področje
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto
na višjem sodišču (višji sodnik), določene v 11. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na dan
objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da ni
bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom
strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova
iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški
službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat izkaže
z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne evidence
o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega
odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško
mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11.
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu in
v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni
po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Su KS 213/2022-2
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1 sodniško mesto vrhovnega sodnika
na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije,
na kazenskem oddelku
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
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službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto na vrhovnem sodišču (vrhovni sodnik), določene v
12. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na dan
objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da ni
bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom
strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova
iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški
službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat izkaže
z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne evidence
o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega
odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško
mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11.
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu in
v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni
po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Ob-3447/22

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi razpisuje
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Ob-3429/22
Svet zavoda Vrtca Mojca, Levičnikova ulica 11, 1000
Ljubljana, na podlagi sklepa 12. seje Sveta zavoda Vrtca
Mojca z dne 6. 10. 2022 razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka, mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Stran
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in
49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.
Predvideni začetek dela bo 8. 4. 2023.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno dobo 5 let.
Za čas mandata bo z izbranim/-o kandidatom/-ko
sklenjena pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas na
delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– potrdilo o izobrazbi in opravljenem strokovnem
izpitu,
– potrdilo o nazivu,
– potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje (podatki iz kazenske evidence in evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno
nedotakljivost), ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča, da kandidat-/ka ni v kazenskem postopku, ki ni starejše od
30 dni,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje
pošljite v zaprti ovojnici do ponedeljka, 14. 11. 2022, na
naslov: Svet zavoda Vrtca Mojca, Levičnikova ulica 11,
1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljice«.
Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo na
pošto s priporočeno pošiljko oddana najkasneje na zadnji dan roka za oddajo, to je 14. 11. 2022.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Mojca
Ob-3430/22
Svet javnega zavoda Osnovne šole Šmarje - Sap,
Ljubljanska cesta 49, 1293 Šmarje - Sap, na podlagi
sklepa 5. redne seje Sveta zavoda OŠ Šmarje - Sap z
dne 29. 9. 2022 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16
– popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22
– ZZNŠPP) in Zakonom o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se
opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan za dobo 5 let. Za
čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi
na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.
Predvideni začetek dela bo 9. 3. 2023.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,

– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (za ravnatelja/ravnateljico je lahko imenovan/-a tudi kandidat/-ka,
ki nima ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti
najkasneje v enem letu po začetku mandata),
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (Izpis zavarovanj v RS od Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije),
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje iz evidence
izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ni starejše od 30 dni,
pošljite po pošti v 10 dneh po datumu objave razpisa na
naslov: Svet zavoda Osnovne šole Šmarje - Sap, Ljubljanska cesta 49, 1293 Šmarje - Sap z oznako »Prijava
na razpis za ravnatelja/ravnateljico. Ne odpiraj«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje. Zaželeno je, da
kandidat/-ka predloži tudi kratek življenjepis in opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju.
Rok za prijavo: 14. 11. 2022.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka
s priporočeno pošiljko oddana na pošto. V primeru oddaje nepopolne vloge bo kandidat/-ka pisno pozvan/-a,
da vlogo dopolni v roku 8 dni, v nasprotnem primeru se
takšna vloga šteje za nepopolno in bo iz izbirnega postopka izločena.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Šmarje - Sap
Ob-3431/22
Svet zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna
Kranj, Kidričeva cesta 49, 4000 Kranj na podlagi sklepa, ki ga je 18. 10. 2022 sprejel na svoji 22. redni seji
razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na mesto ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z 58. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 –
ZVaj, 123/21 in 172/21); v nadaljnjem besedilu: ZOFVI),
in sicer mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge
stopnje,
– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja (izobrazba ustrezne smeri, strokovni izpit, potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo iz evidence izbrisanih
obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost,
potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku),
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju,
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj
pet let naziv mentor,
– ima opravljen ravnateljski izpit.
Kandidat lahko ravnateljski izpit opravi tudi naknadno, v roku 1 leta po začetku mandata. Delo na delovnem
mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Predvideni začetek dela je 6. 1. 2023. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z
njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za
delovno mesto ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
iz kazenske evidence in potrdilo iz evidence izbrisanih
obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost
ter potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, dokazilo o delovnih izkušnjah). Potrdilo iz kazenske
evidence in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za
kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ter potrdilo
sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku ne smejo biti starejša od 30 dni, pošljite priporočeno po pošti
v roku petnajst dni po objavi razpisa na naslov: Svet
šole Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj, Kidričeva
cesta 49, 4000 Kranj, z oznako »Prijava na razpis za
prosto delovno mesto Ravnatelj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obveščeni o odločitvi oziroma
imenovanju najpozneje v roku 4 mesecev od objave
tega razpisa.
Svet zavoda Osnovne šole
Franceta Prešerna Kranj
Ob-3434/22
Na podlagi 32., 33., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 s spremembami in dopolnitvami), na
podlagi določil 16. do 18. člena Statuta zavoda ZD Litija
in sprememb Statuta zavoda ZD Litija z dne 20. 3. 2015
ter na podlagi 4. rednje seje Sveta zavoda z dne 25. 10.
2022, Svet zavoda ZD Litija objavlja ponovni razpis za
prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
Zdravstvenega doma Litija za 4-letni mandat
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki mora
poleg zakonskih, splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima ustrezno univerzitetno izobrazbo medicinske smeri
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja
dela v zdravstveni dejavnosti, od tega vsaj 3 leta na
vodstvenih delovnih mestih
– da je državljan Republike Slovenije
– da ima organizacijske in strokovne sposobnosti,
kar dokazuje s svojim minulim delom
– aktivno znanje slovenskega jezika
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot 6 mesecev
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi mora priložiti:
– dokazila o izobrazbi
– življenjepis
– program dela zavoda oziroma razvoja ZD Litija za
mandatno obdobje 4 let.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 4 let, predviden začetek dela bo 1. 1. 2023.
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Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za
čas trajanja mandata s krajšim delovnim časom, in sicer
za največ 20 ur na teden.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev
in programom dela naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici, najkasneje v 15 dneh po objavi razpisa na naslov:
Zdravstveni dom Litija, Partizanska pot 8a, 1270 Litija,
»svet zavoda – prijava za razpis direktorja« s pripisom:
Ne odpiraj.
Razpis bo objavljen v Uradnem listu RS in na Zavodu za zaposlovanje.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v
30 dneh od dneva objave razpisa.
Svet zavoda ZD Litija
Št. 1101-1/2022/1

Ob-3436/22

Na podlagi 179.g člena Zakona o letalstvu (Uradni
list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16,
47/19) in drugega odstavka 12. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10), Svet Javne agencije
za civilno letalstvo Republike Slovenije, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta
direktor
Javne agencije za civilno letalstvo
Republike Slovenije
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem programu prve stopnje oziroma
raven izobrazbe, pridobljeno po študijskem programu,
ki v skladu s predpisi, ki urejajo visoko šolstvo, ustreza
prvi stopnji študijskih programov;
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj;
– je strokovnjak na področju dela agencije;
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– je državljan Republike Slovenije.
Pristojnosti direktorja so:
– zastopa in predstavlja agencijo;
– organizira in vodi delo ter poslovanje agencije;
– izdaja splošne akte agencije v skladu z določbami
Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo
RS ter akte iz petega odstavka 179.i člena Zakona o
letalstvu;
– izdaja pravne in upravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, če z Zakonom o letalstvu
ni določeno drugače;
– pripravi akte za delo in poslovanje agencije;
– pripravi predlog programa dela in finančnega
načrta agencije;
– pripravi predlog letnega poročila o delu agencije;
– pripravlja strokovne podlage za opravljanje nalog
sveta agencije ter izvršuje usmeritve in sklepe sveta
agencije;
– podpisuje akte, listine in druge dokumente ter
sklepa pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije;
– imenuje komisije in druga delovna telesa za izvedbo posameznih strokovnih nalog;
– odloča o tržnih dejavnostih agencije;
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi, Sklepom o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo RS
in splošnimi akti agencije;
– predlaga sklic seje sveta.
Prijava mora vsebovati:
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– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na
kateri je bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje naslednjih pogojev:
– zahtevane delovne izkušnje,
– poznavanje delovnega področja agencije,
– izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– izjavo, da je državljan Republike Slovenije,
– izjavo, s katero kandidati izrecno dovoljujejo obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov, izključno z
namenom in v zvezi s postopkom izbirnega postopka in
imenovanja;
– izjavo, da za namen tega natečajnega postopka
dovoljuje Svetu Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije pridobitev podatkov o izpolnjevanju
pogojev iz uradnih evidenc;
– izpis obdobij zavarovanja – (ZPIZ);
– življenjepis;
– program dela in razvoja agencije za mandatno
obdobje.
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Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost navedb v prijavi.
Direktorja agencije imenuje Vlada RS, na predlog
ministra, pristojnega za promet. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo petih let in je lahko po izvedenem javnem
natečaju ponovno imenovan.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Javne
agencije za civilno letalstvo, ki je v Ljubljani.
Vabimo vas, da pisne prijave, skupaj z zahtevanimi
prilogami, pošljete na naslov: Javna agencija za civilno letalstvo RS, Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljubljana,
v 15 dneh po objavi javnega natečaja. Vloga mora biti
oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni natečaj za delovno mesto direktorja«. Svet agencije lahko
kandidate kadarkoli pozove k dopolnitvi vloge.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in
pravočasno prispele prijave.
Uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje ga.
Polona Vagaja Hribar, e-pošta: polona.vagaja-hribar@
caa.si, tel. 01/244-66-03.
Javna agencija za civilno letalstvo
Republike Slovenije
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Druge objave
Ob-3437/22
Na podlagi desetega odstavka 11. člena Zakona o
Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 19/14
– odl. US, 63/16 in 31/18), prvega in tretjega odstavka
3. člena ter prvega odstavka 51. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov in programov, pogojih
in merilih za izbor projektov in programov ter postopku
sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora
nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 43/17 in 27/19), Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije objavlja naslednja javna poziva:
– Javni poziv za sofinanciranje promocije slovenskih filmov v tujini v letu 2022 in 2023;
– Javni poziv za sofinanciranje strokovnega
izobraževanja in usposabljanja soavtorjev, avtorjev
prispevkov, producentov, izvajalcev in drugih strokovnjakov s področja dela Agencije v tujini v letu
2022 in 2023.
Besedilo zgoraj navedenih javnih pozivov bodo od
dne 4. 11. 2022 dalje objavljeni na spletnem mestu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike
Slovenije: www.sfc.si, v zavihku »javni natečaji«.
Slovenski filmski center, javna agencija
Republike Slovenije
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-13/2006/35 (134-03)

Ob-3417/22

V register političnih strank se pri politični stranki
Socialni demokrati, s kratico imena SD in s sedežem
v Ljubljani, Levstikova ulica 15, ter z matično številko: 5147484000, vpiše sprememba zastopnika stranke.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Klemen Žibert,
roj. 1. 6. 1985, državljan Republike Slovenije, s stalnim
prebivališčem: Hacquetova ulica 9, Ljubljana.
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Objave sodišč
Izvršbe
0442 I 78/2018

Amortizacije
Os-3326/22

Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi
upnika DDM INVEST III AG, matična št. 2548518000,
Schoechenmühlestrasse 4, Baar, Švica, ki ga zastopa AxFina, poslovne storitve, d.o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana, proti dolžnici Ljiljani Hudina, EMŠO:
0509973505149, Bizeljska cesta 45, Bizeljsko, zaradi
izterjave 17.246,92 EUR s pp, sklenilo:
Prodana dolžničina nepremičnina, stanovanje št. 2
v večstanovanjski stavbi na naslovu Bizeljska cesta 45,
Bizeljsko, ki stoji na parc. št. 747/6 k.o. Bizeljsko (prej
parc. št. 747/3, vpisana v vl. št. 817 k.o. bizeljsko), v
velikosti 93,03 m2, last dolžnice do celote, za katero
je bila na drugi javni dražbi dosežena kupnina v višini
37.000,00 EUR, se
– s sklepom o domiku z dne 14. 3. 2022 domakne
kupcu, firmi KONSULENZA, nepremičnine in svetovanje, d.o.o. MŠ: 7165781000, Cesta prvih borcev 11,
8250 Brežice
– s pravnomočnim sklepom o izročitvi z dne 11. 5.
2022 izroči kupcu, firmi KONSULENZA, nepremičnine in svetovanje, d.o.o. MŠ: 7165781000, Cesta prvih
borcev 11, 8250 Brežice.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 5. 10. 2022

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
N 38/2018

Os-3179/22

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici
Mojci Kac, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne
lastnine na posameznih delih stavbe z naslovom Einspielerjeva ulica 34, 2000 Maribor na podlagi Zakona
o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in
o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1), na
predlog nasprotnega udeleženca Jones Dyfan Bryn
za vpis lastninske pravice na posameznem delu št. 7
z dne 21. 9. 2022 izdalo sklep o začetku vzpostavit
ve pravnega naslova, in sicer kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 12. 1. 2017 med kupcem Jones Dyfan
Bryn in prodajalci: Marijan Ditrih Skrober, Boris Maksimilijan Skrober, Tatjana Kajzer in Olga Maruško,
in sicer za nakup mansardnega stanovanja v izmeri
43,94 m2 in stanovanja v pritličju v izmeri 28,13 m2, v
večstanovanjski stavbi na naslovu Einspielerjeva ulica 34, Maribor.
Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od
objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 9. 2022

N 59/2022

Os-3163/22

Pri Okrajnem sodišču na Ptuju na predlog Darinke
Vuk, Dolane 20, Cirkulane in Monike Vuk, Langusova
ulica 14a, Ptuj, ki ju zastopa odvetnik Dejan Ljubič iz
Odvetniške družbe Ferfolja, Ljubič, Bauk, o.p., d.o.o.,
iz Ljubljane, teče nepravdni postopek za amortizacijo
listine – sledečega zemljiškega pisma:
Zemljiško pismo, št. 6/2013, izdajatelja Republika Slovenija, Okrajno sodišče na Ptuju, v katerem je
navedeno, da se na podlagi sklepa tega sodišča, opr.
št. Dn 21408/2013 z dne 22. 2. 2013 to zemljiško pismo
izstavi prvemu imetniku (ustanovitelju zemljiškega dolga): Darinka Vuk, Hrastovec 130, 2283 Zavrč in Monika Vuk, Langusova ulica 14a, Ptuj, da se to zemljiško
pismo prenaša po odredbi, da je zakoniti imenik tega
zemljiškega pisma upravičen do vsakokratnega lastnika
nepremičnine – imetnika osnovnega pravnega položaja,
pri katerem je vknjižen zemljiški dolg z ID 15441634 in iz
vrednosti te nepremičnine zahtevati poplačilo denarnega zneska do skupne višine terjatve 500.000,00 EUR ob
zapadlosti te terjatve do odpoklica, ter da je to zemljiško
pismo izvršilni naslov za poplačilo navedene terjatve iz
vrednosti navedene nepremičnine. Navedeno zemljiško
pismo je bilo izstavljeno 6. 5. 2013 pri zemljiškoknjižnem
sodišču Okrajnega sodišča na Ptuju, na njem je pečat
sodišča in podpis zemljiškoknjižne sodniške pomočnice
Biserke Dernikovič Kristovič.
Sodišče poziva, da v roku 60 dni od dneva objave
tega oklica (priglasitveni rok): (1) tisti, ki ima listino, katere amortizacije je predlagana, v rokah, listino predloži
sodišču, (2) tisti, ki je upravičenec iz listine, katere amortizacija je predlagana, sodišču priglasi svoje pravice in
(3) tisti, ki ima ugovor zoper predlog za razveljavitev
(amortizacijo) listine, pri sodišču poda tak ugovor. Sodišče opozarja, da se bo listina, katere amortizacija je
predlagana, razveljavila, če v zgoraj določenem roku ne
bo predložena sodišču.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 20. 9. 2022

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
0488 VL 56065/2022

Os-3172/22

Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi
upnika Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana, ki ga zastopa Jure Platiša, Dunajska cesta 50, Ljubljana, proti dolžnici Mileni Sodec, Žejno 14, Žejno, sedaj
neznanega prebivališča, zaradi izterjave 363,67 EUR s
pp, sklenilo:
Dolžnici Mileni Sodec, prej Žejno 14, Žejno, sedaj
neznanega prebivališča, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi
začasni zastopnik.
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Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik
Ognjen Paunović, Cesta prvih borcev 28, Brežice.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 26. 9. 2022
III N 266/2022

Os-2679/22

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom opr.
št. III N 266/2022 z dne 27. 6. 2022 nasprotni udeleženki Ruslani Mramor, neznanega prebivališča, postavilo začasno zastopnico Aleksandro Zlobec, odvetnico
v Celju, Savinova 7.
Začasna zastopnica je bila postavljena na podlagi
prvega odstavka v zvezi s četrto točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi
z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku – 1, ki
določa, da sodišče postavi začasnega zastopnika, če
je prebivališče ali sedež nasprotne stranke neznan in
stranka nima pooblaščenca.
Začasna zastopnica bo nasprotno udeleženko zastopala v postopku vse do takrat, dokler stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 7. 2022
0019 I 275/2022

Os-3097/22

Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000,
davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana, zoper dolžnika Saša Kopše, EMŠO 0303977500195, Trg
celjskih knezov 9, Celje, ki ga zastopa zak. zast. Irena
Bezovnik Fale – odvetnica, Savinjska cesta 8, Nazarje,
zaradi izterjave 5.632,18 EUR s pp., 24. avgusta 2022
sklenilo:
Dolžniku Sašu Kopšetu se postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Irena
Bezovnik Fale, Savinjska cesta 8, 3331 Nazarje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 24. 8. 2022
I 123/2021

Os-3184/22

Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20,
Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Državno odvetništvo
Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana zoper
dolžnika Franca Vugrinec, Usnjarska cesta 8, Kamnik
zaradi izterjave 16.779,69 EUR s pripadki, dne 27. 9.
2022 sklenilo:
Dolžniku Francu Vugrinec, z zakonskim prebivališčem na naslovu Usnjarska cesta 8, Kamnik, se v tem
postopku postavi začasni zastopnik, odvetnik Tomaž
Urbančič, Ul. Ivana Pengova 22, 1230 Domžale, ki bo
v tem postopku zastopal dolžnika, vse dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem

oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 27. 9. 2022
III N 105/2022

Os-3173/22

Okrožno sodišče v Kopru je v nepravdnem postopku III N 105/2022, ki se vodi zaradi predloga za podaljšanje namestitve otroka v zavod, s sklepom z dne 21. 7.
2022 drugemu nasprotnemu udeležencu Igorju Đidu,
katerega prebivališče ni znano in ki nima zastopnika, na
podlagi 268. člena v zvezi z 267. členom Družinskega
zakonika (DZ) postavilo skrbnico za posebni primer za
zastopanje v tem postopku, in sicer odvetnico Kiro Zorman, Ferrarska ulica 12, Koper.
Skrbnica za posebni primer bo nasprotnega udeleženca zastopala v postopku vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil, da mu je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 9. 2022
P 79/2022

Os-3239/22

Okrajno sodišče v Krškem je po okrajnem sodniku
Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče stranke Jožeta
Čuber, stan. Cesta na ribnik 11, p. Brestanica, ki jo zastopa odv. Klavdija Kerin iz Krškega, zoper toženo stranko
1. Albina Kodelja, stan. Ulica socijalistične revolucije 112,
p. Zagreb, Rep. Hrvaška in 2. Hermina Rainer, stan. Brestanica 132, p. Brestanica, sedaj obe neznanega naslova,
zaradi ugotovitve lastninske pravice, vsp. 6.700,00 EUR,
izven naroka dne 3. oktobra 2022, sklenilo:
Toženima strankama Albini Kodelja in Hermini Rainer, sedaj neznanega naslova, se postavi začasni zastopnik odv. Dušan Dornik mlajši iz Krškega, ki bo zastopal
toženi stranki v pravdni zadevi z opr. št. P 79/2022.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 3. 10. 2022
III D 256/2020

Os-2661/22

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Anji Gregorič v zapuščinski zadevi po pok. Ljerki
Prešeren, rojena 4. 1. 1930, umrla 29. 12. 2019, nazadnje stanujoča Luize Pesjakove ulica 17, Ljubljana,
državljanka Republike Slovenije, sklenilo, da se dediču
Robertu Severju na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s
163. členom Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasnega zastopnika, odvetnika Mitjo Pavčiča, ker je dedič
neznanega prebivališča in nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovane dediče
zastopal od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dediči ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem,
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP, v zvezi s
163. členom ZD).
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2022
VL 20950/2022

Os-3204/22

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slovenija, d.d., Ameriška ulica 4, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
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Odvetniška pisarna Lipovec in Vidović d.o.o., Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžnici Mariji Todorović, Arjol 6,
Koper – Capodistria, zaradi izterjave 1.737,10 EUR,
sklenilo:
Dolžnici Mariji Todorovič, Arjol 6, Koper – Capodistria 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 Igor
Cek, Pristaniška 12, 6000 Koper – Capodistria.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej,
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2022
0956 I 116/2022

Os-3271/22

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnice Zavarovalnice Triglav, d.d. Miklošičeva cesta 19,
Ljubljana, zoper dolžnika Luka Lukšič, 32 Northgate,
NR34 9AS Beccles, ki ga zastopa zak. zast. Malavašič
Aleš – odvetnik, Zaloška cesta 269, Ljubljana, zaradi
izterjave 1.072,32 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Malavašič Aleš, Zaloška cesta 269, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 10. 2022
VL 62727/2022

Os-3291/22

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Nove
KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki jo zastopa
odv. Odvetniška pisarna Dušan Kecman d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana, proti dolžnici Moniki Stokić, Zagrebška cesta 72, Maribor, zaradi izterjave 676,52 EUR,
sklenilo:
Dolžnici Moniki Stokić, Zagrebška cesta 72, Maribor
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna
zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Vesna Bratuša, Črtomirova 11, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 10. 2022
VL 68697/2022

Os-3312/22

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Slovenske železnice – Infrastruktura, družba za upravljanje
in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje
želežniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11,
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Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Matjaž Kranjc, po
odv. Odvetniška družba Stražar, Sibinčič in Carotta
o.p., d.o.o., proti dolžniku Amirju Sefić, Mestni trg 15,
Škofja Loka, ki ga zastopa zak. zast. Tomaž Pisk –
odvetnik, Mestni trg 38, Škofja Loka, zaradi izterjave
2.182,44 EUR, sklenilo:
Dolžniku Amirju Sefić, Mestni trg 15, Škofja Loka
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. mag. Tomaž Pisk, Mestni trg 38, Škofja Loka.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 10. 2022

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 250/2021

Os-3128/22

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski
postopek po Mariji Vitez, rojeni Gorup, hčerki pok. Matevža, rojeni 14. 5. 1887, nazadnje stanujoči v Štanjelu,
Gaberje 73 (tudi 64), ki je bila razglašena za mrtvo s
sklepom Okrajnega sodišča v Ajdovščini, N 7/2021 z
dne 15. 9. 2021, in določenim dnevom smrti 15. 5. 1962.
Ker se ne ve za dediče, sodišče poziva vse, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica v Uradnem listu RS, na oglasni deski in na spletni
strani tega sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 20. 9. 2022
D 348/2020

Os-3094/22

Pred Okrajnim sodiščem v Domžalah je pod
D 348/2020 v teku zapuščinski postopek po pokojnem
Marjanu Prosenc, sin Rudolfa Prosenca, upokojenec,
rojen 4. 1. 1954, slovenski državljan, razvezan, nazadnje stanujoč Ljubljanska cesta 32, Domžale, umrl 13. 9.
2020.
Morebitni upniki se pozivajo da najpozneje v 6 mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev v skladu z določbo 142.b člena Zakona o
dedovanju.
Če v zgoraj določenemu roku noben upnik predloga za prenos zapuščine brez dedičev v stečajno maso
zapuščine ne bo podal, bo zapuščina prešla v last Republike Slovenije skladno z določbo 219. člena Zakona
o dedovanju, ki za dolgove zapustnika ne odgovarja.
Morebitni upniki lahko pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih pri naslovnem sodišču.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 9. 2022
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Os-3095/22

Pred Okrajnim sodiščem v Domžalah je pod D
498/2020 v teku zapuščinski postopek po pokojnem
Borisu Habjan, sin Ivana Habjana, rojen 23. 8. 1969,
slovenski državljan, razvezan, nazadnje stanujoč Ljubljanska cesta 14b, Domžale, umrl 24. 11. 2020.
Morebitni upniki se pozivajo da najpozneje v 6 mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev v skladu z določbo 142.b člena Zakona o
dedovanju.
Če v zgoraj določenemu roku noben upnik predloga za prenos zapuščine brez dedičev v stečajno maso
zapuščine ne bo podal, bo zapuščina prešla v last Republike Slovenije skladno z določbo 219. člena Zakona
o dedovanju, ki za dolgove zapustnika ne odgovarja.
Morebitni upniki lahko pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih pri naslovnem sodišču.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 9. 2022
D 3/2022

Os-3224/22

Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je pod opr.
št. D 3/2022 v teku zapuščinski postopek po pok. osebi z imenom Jožef Iskra, pok. Antona, Novokračine 7,
ki je umrl 26. 8. 1938 in je bil ob smrti star 82 let. Jožef
Iskra je bil poročen z Uršulo Iskra, roj. 11. 10. 1862, ki
je umrla 10. 3. 1950 v Novokračinah 53. Jožef Iskra
je imel več otrok, ki so že pokojni. Sodišče z drugimi
podatki ne razpolaga. Sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku,
da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave
tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 30. 9. 2022
D 98/2022

Os-3225/22

Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je pod opr.
št. D 98/2022 v teku zapuščinski postopek po pok. osebi
z imenom Ivan Tomažič, pok. Ivana, neznanega bivališča, roj. 20. 5. 1880, ki je umrl 21. 5. 1950 (razglasitev
za mrtvega). Sodišče z drugimi podatki ne razpolaga.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem
zapuščinskem postopku, da se priglasijo sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 28. 9. 2022
D 127/2022

Os-3226/22

Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je pod opr.
št. D 127/2022 v teku zapuščinski postopek po pok. osebi z imenom Franc Prosen, pok. Franca, 12 Irwin Ave,
AU Altona North VIC 3025, Avstralija, roj. 15. 11. 1937, ki
je umrl 23. 6. 2004 v Avstraliji. Sodišče z drugimi podatki
ne razpolaga. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o
dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-

diščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo
sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 28. 9. 2022
D 43/2021

Os-3118/22

V zapuščinski zadevi po pokojnem Alojzu Žerjavu,
rojenem 3. 6. 1946, poročenem, delavcu, državljanu
Republike Slovenije, nazadnje stanujočem Gubčeva
ulica 5, Lenart v Slovenskih goricah, umrlem 11. 1. 2021,
gre za zapuščino brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena
Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča,
da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o
premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v
stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva
objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to
zahtevo v zapuščinskem postopku in (2) vloži predlog za
začetek postopka stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi
zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine
brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel
stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je
predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije,
ki na podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 19. 9. 2022
D 277/2022

Os-3018/22

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po dne 14. 3. 2022 umrlem Prgomet Jozu, od
Peja, roj. 7. 10. 1944, z zadnjim stalnim prebivališčem
Gradnikova ulica 24, Kanal.
Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 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 28. 7. 2022
D 214/2021

Os-3206/22

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski
postopek po pokojnem Stanislavu Fabjančiču, rojenem dne 27. 1. 1935, nazadnje stanujočem na naslovu
50 Valetta rd, Kidman Park 5025, Avstralija in umrlem
dne 10. 8. 2016.
Iz podatkov sodnega spisa izhaja, da zapuščino
predstavlja del nepremičnine.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih
dedičih, zato pozivamo morebitne zapustnikove dediče,
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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 28. 9. 2022
D 76/2021

Os-3216/22

Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek
po pok. Ani Biškupić, roj. Vaupotič, roj. 8. 5. 1931, z zadnjim stalnim bivališčem Komen 134, 6223 Komen, ki je
umrla dne 3. 2. 2021.
Sodišče ne razpolaga s podatki o dedičih, zato s
tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku
enega leta od objave tega oklica zglasijo pri sodišču,
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 19. 9. 2022
D 110/2022

Os-2799/22

Na Okrajnem sodišču v Trbovljah teče po opr.
št. D 110/2022 zapuščinski postopek po pokojnem Regancin Marjanu, rojen dne 28. 5. 1940, nazadnje stanujoč
Partizanska ulica 1, Zagorje ob Savi, umrl dne 26. 1. 2022.
Zapustnik je bil vdovec, oče enega otroka, pred
smrtjo oporoke ni napravil. Zapustnikova hči Marjeta
Vincek se je dedovanju po zapustniku odpovedala. Staša zapustnika sta že pokojna. Sodišče ostalih dedičev
drugega oziroma tretjega dednega reda ni moglo najti.
Na podlagi 130. in 206. člena Zakona o dedovanju
zapuščinsko sodišče poziva vse, ki menijo, da bi utegnili
imeti pravico do dedovanja, da se priglasijo pri naslovnem sodišču v roku enega leta po objavi tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga. Na temelju drugega odstavka 130. člena Zakona o dedovanju velja, da če se po preteku enega leta
od objave oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina po
predvidenem postopku razglasi za lastnino Republike
Slovenije in izroči pristojnemu organu Republike Slovenije, razen če se takšna zapuščina prenese v stečajno
maso stečaja zapuščine brez dedičev.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 27. 7. 2022
D 341/2021

Os-3124/22

Pri Okrajnem sodišču na Vrhniki je v teku zapuščinski postopek po pokojni Ivani Turšič, rojeni 19. 5.
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1928, državljanki Republike Slovenije, nazadnje stalno
stanujoči na naslovu Verd 163, Vrhnika, umrli 9. 11.
2021.
Zapustnica je napravila oporoko pred pričama, o
kateri se imajo pravico izreči morebitni zakoniti dediči
III. dednega reda. Sodišče nima podatkov o vseh osebah, ki bi prišle v poštev kot dediči III. dednega reda.
Glede na to, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o
dedovanju poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine po zapustnici, da se priglasijo sodišču v
enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in
na sodni deski ter spletni strani sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 9. 9. 2022

Oklici pogrešanih
N 47/2022

Os-3296/22

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni
postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno odvetništvo RS zaradi dokazovanja smrti
nasprotnega udeleženca Alojza Čebokli, zadnje stalno
prebivališče na naslovu 12 Clarke St. Vancluse NSW,
Sydney, Avstralija.
Po znanih podatkih je bil Alojz Čebokli rojen 28. 5.
1922 v Potokih št. 13, Kobarid, staršema Mariji, rojeni
Leban in Jakobu Čebokliju. Dne 29. 4. 1946 je sklenil zakonsko zvezo z Vero Cenčič in se neznano kdaj odselil
v Avstralijo. Predlagatelj je na svetovnem spletu odkril
podatek, da je imenovani umrl v bolnišnici v Avstraliji
27. 2. 2007, uradne listine, ki bi dokazovala smrt, pa ni
uspel pridobiti. Alojz Čebokli je v zemljiški knjigi še vedno vpisan kot solastnik nepremičnin v k.o. 2219 Kred,
ki jih je skupaj z bratoma Ivanom in Stanislavom pridobil
v postopku dedovanja po svojem pokojnem očetu. Drugi
podatki o njem niso znani.
Alojza Čeboklija bo v postopku zaradi dokazovanja
smrti zastopal Ivan Kokošin Fon, odvetnik v Odvetniški
pisarni Kokošin s sedežem v Tolminu.
Kdor bi karkoli vedel o Alojzu Čebokliju ali njegovi
smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za posebni
primer v 30 dneh od objave oklica, sicer bo sodišče po
poteku tega roka v skladu z določili Zakona o nepravdnem postopku – ZNP-1, izdalo sklep o potrditvi smrti.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 11. 10. 2022
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Preklici
Spričevala preklicujejo
Mehle Alenka, Graška cesta 41a, Litija, diplomo
št. 6831/11R, izdano na ime Alenka Grilj, izdajatelj Univerza v Ljubljani, leto izdaje 2011. gne-344592

Drugo preklicujejo
AVTOPREVOZNIŠTVO UROŠ ŠKRINJAR S.P.,
DRAŠIČI 8, Metlika, licenco št. 05026614. gns-344578
AVTOPREVOZNIŠTVO UROŠ ŠKRINJAR S.P.,
DRAŠIČI 8, Metlika, licenco št. 05023018. gnr-344579
Bavdek Igor, Pelechova 75, Radomlje, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu,
št. 606363, izdajatelj Ministrstvo za promet in zveze, leto
izdaje 1997. gnj-344587
Bombek Dušan, Trška 8, Središče ob Dravi, izkaznico vojnega veterana, št. N003669, leto izdaje 2000.
gnl-344585
DAVID IVANČIČ S.P., POLJE 17A, Izola - Isola,
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne
usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, št. 607898, izdano na ime David Ivančič, izdajatelj Ministrstvo za promet in zveze, leto izdaje 1997.
gnm-344584
FLORO d.o.o., Potoki 5A, Žirovnica, izvod licence
št. GE011872/06012/010, za vozilo, reg. št. KRFLORO5,
veljavnost do 23. 1. 2026. gnp-344581
Marković Dragan, Donja Paležnica BB, 74000 Doboj, Bosna in Hercegovina, digitalno tahografsko karti-

co, št. 1070500064707000, izdajatelj Cetis Celje, d.d.
gnt-344577
MEGA TRANSPORTE D.O.O., CESTA NA DOBROVO 93, Celje, izvod licence št. GE012185/08958/004, za
vozilo IVECO, reg. št. MB 18-ACJ. gno-344582
MEŽA D.O.O., NA PRODU 80, Prevalje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500063179000, izdano na ime
Marjan Berložnik, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnn-344583
N BANKA D.D., LJUBLJANA, DUNAJSKA
CESTA 128A, Ljubljana, notarski zapis pooblastila za
zastopanje N banke d.d. notarja Blaža Hrovatina iz Ljubljane opr. št. SV 673/15. gni-344588
PODBREZNIK DENIS S.P., Finžgarjeva ulica 5,
Ptuj, potrdilo za voznika, št. 015851/RB52-2-1657/2021,
izdano na ime Haris Delić. gnq-344580
PREZELJ JANEZ S.P., DAVČA 29, Železniki, potrdilo za voznika št. 015367/RB63-2-1236/2022, izdano na
ime Šefik Bradarić, veljavnost od 15. 2. 2022 do 8. 11.
2022, izdajatelj OZS, leto izdaje 2022. gnd-344593
ROBERT KIDRIČ S.P., Dobrova 4, Celje, izvod licence št. 015777/009, za tovorno vozilo Volvo, reg. št. CE KV-440, veljavnost do 15. 12. 2022.
gnh-344589
ROBERT KIDRIČ S.P., Dobrova 4, Celje, izvod licence št. 015777/004, za tovorno vozilo Volvo, reg. št. CE HE-775, veljavnost do 15. 12. 2022.
gng-344590
ROBERT KIDRIČ S.P., Dobrova 4, Celje, izvod
licence št. 015777/002, za tovorno vozilo Mercedes
Benz, reg. št. CE ZT-160, veljavnost do 15. 12. 2022.
gnf-344591
TRANSPORT ROHAČEK D.O.O., LJUBLJANSKA CESTA 2A, Ivančna Gorica, izvod licence
št. GE012283/07509/001, za vozilo MERCEDES BENZ,
reg. št. LJ31-FLR, veljavnost do 7. 7. 2026. gnk-344586
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