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Št. 671-0013/2022-7 Ob-1179/23

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona 
o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 
38/10 – ZUKN, 60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb), Ob-
čina Komen, Komen 86, 6223 Komen, objavlja

popravek
javnega razpisa za sofinanciranje letnega 

programa športa v Občini Komen v letu 2023
1. V »javnem razpisu za sofinanciranje letnega 

programa športa v Občini Komen v letu 2023«, obja-
vljenem v Uradnem listu RS, št. 4/23 dne 13. 1. 2023, 
se v točkah:

a. »3. Predmet razpisa in razpisna področja« za 
tretjo alinejo doda nova alineja, ki se glasi: »Vrhunski 
šport«. Ostale alineje se ustrezno preštevilčijo.

b. »6. Upravičeni stroški« za tretjim odstavkom 
doda nov odstavek, ki se glasi: »Za upravičene stroške 
se v programu Vrhunski šport štejejo naslednji stroški:

– stroški športnih objektov in površin (najem, upo-
raba, obratovalni stroški športnih objektov in površin ter 
stroški tekočega vzdrževanja objektov in površin);

– stroški strokovnega kadra (strošek dela po pogod-
bi o delu, podjemni pogodbi, študentsko delo za trenerje 
in vaditelje, stroški nadomestil v zvezi z delom – potni 
stroški in dnevnice trenerjev in vaditeljev). Kot dokazilo 
o namenski rabi sredstev lahko vlagatelji navedejo tudi 
poročilo o volonterskem delu v višini do 20 % odobrenih 
sredstev,

– stroški priprav in udeležbe na največjih športnih 
tekmovanjih,

– materialni stroški programa (športni rekviziti, špor-
tna oprema ipd.)«.

Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
2. V skladu s tem popravkom se uskladi tudi raz-

pisna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletnem 
naslovu občine, https://www.komen.si/novice/razpi-
si/2023011609234703/javni-razpis-za-sofinanciranje-
-letnega-programa-sporta-v-obcini-komen-v-letu-2023/.

3. Ta popravek začne veljati z dnem objave v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Občina Komen

Št. 3301-1/2022-70 Ob-1214/23

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membe Javnega razpis za pred-financiranje projektov v 
kmetijstvu in gozdarstvu – A-PF, št. 3301-1/2022-SRRS-1, 
objavljenega v Uradnem listu RS št. 38/22 z dne 18. 3. 

2022 s spr. in dop. v št. 89/22 z dne 1. 7. 2022, št. 122/22 
z dne 23. 9. 2022, št. 137/22 z dne 28. 10. 2022 ter 
št. 157/22 z dne 16. 12. 2022, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpo-
glavju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok odda-
je vlog, zato se besedilo prvega stavka po novem glasi:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisne-
ga roka, in sicer od 4. 4. 2022 do 24. 2. 2023 oziroma 
do porabe sredstev.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 3301-1/2022-71 Ob-1215/23

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membe Javnega razpisa za projekte primarne kmetij-
ske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na 
podnebne spremembe; A – AGRO INVEST, št. 3301-
1/2022-SRRS-11, objavljenega v Uradnem listu RS, 
št. 81/22 z dne 10. 6. 2022 s spr. in dop. v št. 157/22 z 
dne 16. 12. 2022, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglav-
ju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok oddaje vlog, 
zato se besedilo prvega stavka po novem glasi:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisne-
ga roka, in sicer od 27. 6. 2022 do 24. 2. 2023 oziroma 
do porabe sredstev.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 3301-1/2022-72 Ob-1216/23

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membe Javnega razpisa za projekte nakupa kmetij-
skih in gozdnih zemljišč; A – AGRO ZEMLJA, št. 3301-
1/2022-SRRS-12, objavljenega v Uradnem listu RS, 
št. 81/22 z dne 10. 6. 2022 s spr. in dop. v št. 157/22 z 
dne 16. 12. 2022, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpo-
glavju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok odda-
je vlog, zato se besedilo prvega stavka po novem glasi:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisne-
ga roka, in sicer od 27. 6. 2022 do 24. 2. 2023 oziroma 
do porabe sredstev.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Javni razpisi

https://www.komen.si/novice/razpisi/2023011609234703/javni-razpis-za-sofinanciranje-letnega-programa-sporta-v-obcini-komen-v-letu-2023/
https://www.komen.si/novice/razpisi/2023011609234703/javni-razpis-za-sofinanciranje-letnega-programa-sporta-v-obcini-komen-v-letu-2023/
https://www.komen.si/novice/razpisi/2023011609234703/javni-razpis-za-sofinanciranje-letnega-programa-sporta-v-obcini-komen-v-letu-2023/
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 Ob-1167/23

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika o 
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kul-
turnih 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, namenjenih senzorno oviranim,  

ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika 
Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo 

(oznaka JPR-SO-2023)
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prija-

vitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projek-
tov, namenjenih senzorno oviranim, ki jih bo v letu 2023 
sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, name-
njenega za kulturo (oznaka JPR-SO-2023).

Namen razpisa je:
– zagotoviti podporo ustvarjanju in razširjanju pro-

gramskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim 
prilagojenih tehnikah,

– zagotoviti večjo dostopnost in raznolikost pro-
gramskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim,

– zagotoviti podporo razvoju ustrezne tehnične in-
frastrukture za razširjanje programskih vsebin, namenje-
nih senzorno oviranim,

– ustvarjanje pogojev enakih možnosti za sodelo-
vanje na kulturnem področju s preseganjem oviranosti,

– varovanje kulturnih pravic,
– povečanje dostopnosti knjižnega gradiva za sen-

zorno ovirane.
Predmet razpisa je sofinanciranje programskih 

vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilago-
jenih tehnikah, knjig v Braillovi pisavi, zvočnih knjig 
in knjig v slovenskem znakovnem jeziku ter razvoja 

ustrezne tehnične infrastrukture, namenjene senzor-
no oviranim.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih 
za projektni razpis za leto 2023, je 222.643,00 EUR ozi-
roma toliko, kot je zagotovljenih sredstev na proračunski 
postavki »131118 – Programske vsebine in razvoj teh-
nične infrastrukture za senzorno ovirane« v sprejetem 
proračunu za leto, v katerem se izvaja razpis.

Razpis bo trajal od 27. 1. 2023 do 27. 2. 2023.
Besedilo javnega razpisa bo 27. 1. 2023 objavlje-

no na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/
javne-objave/

Ministrstvo za kulturo

 Ob-1219/23

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na 
podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe 
v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za nalož-
be v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo 
in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
(Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 
40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 152/20, 121/21 in 
155/22; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja

5. javni razpis za Podukrep 4.3: Podpora  
za naložbe v infrastrukturo, povezano  

z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo  
kmetijstva in gozdarstva

OPERACIJA: Izvedba agromelioracij  
na komasacijskih območjih

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v izvedbo 
agromelioracij na komasacijskih območjih.

Razpisana sredstva:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 
3.000.000 EUR. 

Sredstva v višini 3.000.000 EUR se zagotovijo iz proračunske 
postavke MKGP, 221062 Program razvoja podeželja 14-20 – EURI 
– EU.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja znaša 100 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti 

Vloga na javni razpis: Vlogo na javni razpis se vloži v skladu z 92. členom Uredbe.

Začetek vnosa vlog in zaključek javnega 
razpisa: 

Javni razpis za operacijo Izvedba agromelioracij na komasacijskih 
območjih (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od naslednjega 
dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis 
poteka od 17. februarja 2023 do vključno 12. maja 2023, do 14.00 
ure.

Obdobje upravičenosti stroškov:

V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore 
upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni 
razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se v 
skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe lahko vloži 
do 30. junija 2025.

Informacije o razpisu:

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in 
razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 
1000 Ljubljana, tel.: 01/580-77-92, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke KGZS.

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/
mailto:aktrp@gov.si
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2. Namen podpore: namen podpore je določen v 
42. členu Uredbe.

3. Upravičenec: upravičenec je določen v 43. členu 
Uredbe.

4. Pogoji za pridobitev podpore
4.1. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj 

ob oddaji vloge na javni razpis:
(1) Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz 100. člena 

Uredbe, razen pogojev iz 6. in 9. točke prvega odstavka 
100. člena Uredbe, ter pogojev iz drugega, tretjega, četrte-
ga, petega in šestega odstavka 100. člena Uredbe.

Merila Maksimalno št. točk
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 
Delež soglasij lastnikov kmetijskih zemljišč za uvedbo agromelioracije, če gre za zahtevno 
agromelioracijo

25

Velikost agromelioracijskega območja 20
Neugodna posestna sestava – povprečno število parcel na hektar agromelioracijskega 
območja

20

2. GEOGRAFSKI VIDIK LOKACIJE NALOŽBE 
Koeficient razvitosti občine 10
3. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI PODNEBNIH SPREMEMBAH
Zmanjšanje spravilnih razdalj, stanje pred in po naložbi 25
SKUPAJ 100
VSTOPNI PRAG TOČK 30

Točkovalnik:
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 65)
1. Delež soglasij lastnikov kmetijskih zemljišč za uvedbo agromelioracije, če gre za zahtevno 
agromelioracijo
Navodilo: Za izvedbo agromelioracij kmetijskih zemljišč na komasacijskih območjih je potrebno 
soglasje tistih lastnikov zemljišč na komasacijskem območju, ki imajo v lasti več kot 67 odstotkov 
površin na komasacijskem območju (vstopni pogoj). Maksimalno število točk (25) dobijo tiste 
operacije, pri katerih je stopnja soglasij višja od 90 odstotkov.
Delež soglasij:
25 – delež soglasij je 90 % ali več
20 – delež soglasij je od 83 % do vključno 89,99 %
15 – delež soglasij je od 77 % do vključno 82,99 %
10 – delež soglasij je od 71 % do vključno 76,99 %
5 – delež soglasij je višji od 67 % do vključno 70,99 %

25

2. Velikost agromelioracijskega območja
Navodilo: Velikost agromelioracijskega območja je povezana z interesom lastnikov zemljišč na 
posameznem območju. Velikost agromelioracijskega območja je enaka velikosti komasacijskega 
območja.
Velikost agromelioracijskega območja:
20 – agromelioracijsko območje je večje od 300 ha
17 – agromelioracijsko območje je veliko od 250 ha do vključno 299,99 ha
14 – agromelioracijsko območje je veliko od 200 ha do vključno 249,99 ha
10 – agromelioracijsko območje je veliko od 150 ha do vključno 199,99 ha
6 – agromelioracijsko območje je veliko od 100 ha do vključno 149,99 ha
3 – agromelioracijsko območje je veliko do vključno 99,99 ha

20

3. Neugodna posestna sestava – povprečno število parcel na hektar agromelioracijskega območja
Navodilo: Neugodna posestna struktura se izračuna tako, da se število parcel na posameznem 
agromelioracijskem območju deli s površino agromelioracijskega območja. Vstopni pogoj za 
dodelitev sredstev je, da je na agromelioracijskem območju posestna razdrobljenost večja od 
2 parcel na hektar. Ta pogoj se nanaša na število parcel na ha pred izvedbo komasacije.
Neugodna posestna sestava:
20 – število parcel na ha agromelioracijskega območja višje od 3
15 – število parcel na ha agromelioracijskega območja je od 2,60 do vključno 3
10 – število parcel na ha agromelioracijskega območja je od 2,30 do vključno 2,59
5 – število parcel na ha agromelioracijskega območja je od 2 do vključno 2,29

20

(2) Zaprtost finančne konstrukcije je določena v 
101. členu Uredbe.

4.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
Posebni pogoji so določeni v 46. členu Uredbe.
5. Upravičeni stroški: upravičeni in neupravičeni 

stroški so določeni v 44., 45., 94., 95., 96. in 98. členu 
Uredbe.

6. Merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog so določena v skladu 

47. členom Uredbe in so podrobneje opredeljena v tem 
javnem razpisu:
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GEOGRAFSKI VIDIK LOKACIJE NALOŽBE 
Koeficient razvitosti občine
Navodilo: Vlada Republike Slovenije določi koeficient razvitosti občin. Nižji kot je koeficient, 
slabše je razvita občina. Občine z nižjim koeficientom tako bolj potrebujejo investicijske ukrepe, 
saj so razmere za razvoj kmetijstva v teh občinah finančno in socialno slabe.
Koeficient razvitosti občine:
10 – koeficient razvitosti občine je 0,8 ali manjši
5 – koeficient razvitosti občine je večji kot 0,8 do vključno 1,00
1 – koeficient razvitosti občine je večji od 1,00
Seznam občin s pripisanimi koeficienti razvitosti je priloga v razpisni dokumentaciji.

10

PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI PODNEBNIH SPREMEMBAH
Zmanjšanje spravilnih razdalj, stanje pred in po naložbi
Navodilo: Z izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih se uredijo nove poljske poti. Z 
izvedbo komasacij pa se na novo delijo zemljišča komasacijskega sklada. Cilj komasacije je, 
da vsak komasacijski udeleženec dobi čim bolj zaokroženo zemljišče. S tem je omogočena 
hitrejša in racionalnejša obdelava kmetijskih zemljišč. S komasacijo se prav tako zmanjša 
število obdelovalnih kosov posameznega komasacijskega udeleženca. Z zmanjšanjem števila 
obdelovalnih kosov se zmanjšajo tudi spravilne razdalje, ki so razdalje od naslova kmetijskega 
gospodarstva do roba obdelovalnega kosa.
Za izračun se primerja dolžina spravilnih razdalj posameznega kmetijskega gospodarstva, ki 
je vključeno v operacijo, in sicer dolžina spravilnih razdalj pred izvedbo operacije se primerja z 
dolžino spravilnih razdalj po izvedbi operacije.
V izračun se vključijo tista kmetijska gospodarstva, ki imajo sedež kmetijskega gospodarstva 
znotraj agromelioracijskega območja oziroma so od najbližjega roba agromelioracijskega 
območja oddaljena manj kot 10 kilometrov.
Za izhodišče se vzame katastrsko stanje pred izvedbo komasacije kmetijskih zemljišč, ki se 
primerja s stanjem po izvedeni komasaciji oziroma s stanjem, kot je predvideno po idejni zasnovi 
ureditve komasacijskega območja.
Zmanjšanje spravilnih razdalj:
25 – skupna dolžina spravilnih razdalj se zmanjša za 35 % ali več
18 – skupna dolžina spravilnih razdalj se zmanjša za 25 % do vključno 34,99 %
12 – skupna dolžina spravilnih razdalj se zmanjša za 15 % do vključno 24,99 %
5 – skupna dolžina spravilnih razdalj se zmanjša za 5 % do vključno 14,99 %

25

7. Finančne določbe: finančne določbe so oprede-
ljene v 49. členu Uredbe.

8. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
(1) Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta do-

ločena v 91., 92., 93. in 93.a členu Uredbe.
(2) Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako 

število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odo-
britev vseh teh vlog v celoti, se vloge na javni razpis odo-
brijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:

– ekonomski vidik naložbe,
– prispevek k horizontalnim ciljem pri podnebnih 

spremembah, in
– geografski vidik naložbe.
9. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zah-

tevkov za predplačilo: vlaganje zahtevkov za izplačilo 
sredstev ter zahtevkov za predplačilo sta določena v 
48., 102. in 105. členu Uredbe.

10. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu 
sredstev: obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu 
sredstev so določene v 106. členu Uredbe.

11. Objava podatkov o upravičencih in varstvo 
osebnih podatkov

(1) Objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli 
sredstva, je določena v 107. členu Uredbe.

(2) V skladu s 13. in 14. členom 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), 
so informacije za posameznike, katerih osebne podat-

ke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletišču 
ARSKTRP.

12. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti 
ter višja sila in izjemne okoliščine

(1) Izvedba kontrol in sankcije za neizpolnitev oziro-
ma kršitev obveznosti so določeni v 108. členu Uredbe.

(2) Višja sila in izjemne okoliščine so določene v 
109. členu Uredbe.

Ministrstvo za kmetijstvo,  
gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Št. 430-205/2022/5 Ob-1228/23

Na podlagi drugega odstavka 89.b 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, 44/22 in 130/22 – ZPOmK-2) Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 
1000 Ljubljana objavlja

javni razpis
za sofinanciranje nakupa tehnične opreme 

posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega upo-

rabnika, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministr-
stvo), Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: 
drugi odstavek 89.b 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, 44/22 in 
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130/22 – ZPOmK-2; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1) in 
12. poglavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 
105/22 – ZZNŠPP in 149/22; v nadaljnjem besedilu: 
Pravilnik).

3. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za 

sofinanciranje nakupa tehnične opreme in stroškov do-
stave te opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane 
hrane.

Sofinancira se lahko nakup:
– termometrov za ugotavljanje temperaturnega re-

žima hrane, ki se sami umerjajo,
– gostinskih hladilnikov in zamrzovalnikov,
– termo boksov oziroma posod za shranjevanje 

hrane med transportom, skladiščenjem in razdeljeva-
njem hrane,

– rf termo posod s pokrovom,
– štedilnikov, kuhalnih plošč,
– mešalnikov in rezalnikov hrane,
– pečic,
– GN posod,
– naprav s toplovodno kopeljo,
– hladilnih torb za transport,
– vozičkov za prevoz materiala,
– delovnih miz,
– pomivalnih korit,
– košar oziroma zabojev (npr. zložljivih),
– strojev za čiščenje košar,
– pomivalnih strojev,
– omar, polic, regalov za shranjevanje oziroma skla-

diščenje živil in opreme,
– pribora za prijemanje hrane oziroma živil,
– hladilne oziroma klimatske naprave za hlajenje 

posebnih skladiščnih prostorov za sadje in zelenjavo,
– manežke,
– industrijska friteza (ali posoda za cvrtje-različne 

vrste),
– kuhinjska napa,
– visoko hladilne naprave (šokerji, šok komore …),
– mikrovalovne pečice.
4. Navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na 

javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tisti-
mi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev

Vlagatelji vlog za sofinanciranje nakupa tehnične 
opreme in stroškov dostave te opreme so posredniki pri 
razdeljevanju donirane hrane, ki imajo status humanitar-
ne organizacije v skladu z zakonom, ki ureja humanitar-
ne organizacije, invalidske organizacije v skladu z zako-
nom, ki ureja invalidske organizacije, ter javni zavodi s 
področja socialnih in varstvenih storitev, ki razdeljujejo 
donirano hrano. Vlagatelj mora imeti sedež v Republiki 
Sloveniji in biti vpisan kot nosilec živilske dejavnosti v 
Registru obratov iz 152.a člena ZKme-1.

Vloga mora vsebovati naslednja dokazila in doku-
mente:

– izjavo vlagatelja o seznanjenosti z vsebino jav-
nega razpisa in razpisne dokumentacije, o popolnosti 
in verodostojnosti podatkov, o seznanitvi z obvezo hra-
njenja celotne dokumentacije o sofinanciranju tehnične 
opreme določene v 4. členu Pogodbe o dodelitvi sred-
stev za ukrep sofinanciranja nakupa tehnične opreme 
posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane;

– izjavo o vpisu vlagatelja kot nosilca živilske de-
javnosti v register obratov v skladu s 152.a členom 
ZKme-1;

– podroben, vsebinsko in časovno razčlenjen opis 
programa doniranja hrane z navedbo statistične regije 

delovanja, razširjenosti mreže, organiziranosti, količine 
razdeljene hrane, sistemom razdeljevanja in števila do-
natorjev (največ 2 strani);

– izjavo vlagatelja, da ima status humanitarne orga-
nizacije v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne orga-
nizacije ali invalidske organizacije v skladu z zakonom, 
ki ureja invalidske organizacije,

– dokazilo vlagatelja, da je javni zavod s področja 
socialnih in varstvenih storitev, ki razdeljujejo donirano 
hrano (npr. statut …);

– izjavo o številu upravičencev za prejem donirane 
hrane kot mesečno povprečje za leto 2022;

– predračune, vključno z DDV, za tehnično opremo 
in stroške dostave, ki se morajo glasiti na vlagatelja;

– druge dokumente, ki so določeni v razpisni do-
kumentaciji.

Merila za dodelitev sredstev:
– delež lastnega sofinanciranja,
– število upravičencev za prejem donirane hrane,
– stopnja brezposelnosti v statistični regiji delovanja 

posrednika pri razdeljevanju donirane hrane, na podla-
gi statističnih podatkov Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje; upošteva se zadnji, na dan objave tega 
javnega razpisa, objavljen podatek o povprečni stopnji 
registrirane brezposelnosti po statističnih regijah. Upo-
števa se povprečna vrednost števila točk, ki se izraču-
na iz vsote števila točk vseh statističnih regij v katerih 
razdeljuje donirano hrano, če vlagatelj donirano hrano 
razdeljuje v več statističnih regijah,

– pridobitev sofinanciranja v obdobju 2020–2022 
(kandidat, ki v okviru preteklih javnih razpisov za sofi-
nanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri 
razdeljevanju donirane hrane še ni pridobil finančnih 
sredstev, prejme večje število točk).

Vlagatelji vlog bodo ocenjeni v skladu z merili za 
dodelitev sredstev iz prejšnjega odstavka. Sofinancirani 
bodo po vrstnem redu glede na doseženo število točk. V 
primeru istega števila točk ima prednost vlagatelj, ki je 
vlogo vložil prvi oziroma prej. Če za zadnjega upraviče-
nega vlagatelja, ki se sofinancira, ni dovolj razpoložljivih 
sredstev, se mu izplača le razpoložljivi del.

5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za 
predmet javnega razpisa

Skupna višina sredstev, namenjenih za sofinanci-
ranje nakupa tehnične opreme in stroškov dostave te 
opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane, 
znaša do 50.000 eurov z DDV.

Sredstva so v proračunskem letu 2023 zagotovljena 
na PP 200024/K4310 – Podpora prepoznavnosti sloven-
ske hrane/Investicijski transferi nepridobitnim organiza-
cijam in ustanovam NRP 2330-20-0005 – Spodbujanja 
doniranja hrane posrednikom 2020–2023.

Delež sofinanciranja nakupa tehnične opreme zna-
ša največ do 99 % skupne vrednosti izvedenega nakupa 
tehnične opreme iz 3. točke tega javnega razpisa.

Znesek sofinanciranja je odvisen od števila upravi-
čencev za prejem donirane hrane, kot mesečno povpre-
čje za leto 2022. Najvišji znesek sofinanciranja tehnične 
opreme znaša za posrednika z:

– do vključno 50 upravičencev: 4.000 eurov z DDV,
– od 51 upravičencev dalje: 8.000 eurov z DDV.
Če bi bila z rebalansom proračuna Republike Slo-

venije za leto 2023 oziroma z odločitvijo Vlade Repu-
blike Slovenije o zmanjšanju proračunskih sredstev ali 
drugim predpisom zmanjšana sredstva na PP 200024/
K4310 – Podpora prepoznavnosti slovenske hrane/Inve-
sticijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustano-
vam NRP 2330-20-0005 – Spodbujanja doniranja hrane 
posrednikom 2020–2023, se k pogodbi sklene aneks 
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glede na razpoložljivo višino sredstev, upoštevaje prio-
ritete ministrstva.

6. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za 
dodelitev sredstev: rok za vložitev vlog iz tega javnega 
razpisa je do vključno 9. marca 2023 do 14:00 ure.

7. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: odpi-
ranje vlog je javno, dne 10. marca 2023 ob 9. uri, v sobi 
141 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Dunajska cesta 22 v Ljubljani.

8. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Vlagatelji bodo s sklepom ministrice/ministra za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ali osebe, ki jo je 
minister pooblastil za sprejetje odločitve o dodelitvi sred-
stev, o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 
60 dneh od odpiranja vlog. Prejemnik sredstev bo hkrati 
s sklepom o izbiri pozvan k podpisu pogodbe. Če se pre-
jemnik v osmih dneh od prejema sklepa ne odzove na 
poziv k sklenitvi pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo 
za pridobitev sredstev. Sredstva se lahko dodelijo nasle-
dnjemu vlagatelju, ki ima na osnovi meril prvi možnost 
prejeti sredstva.

V skladu z 231. členom Pravilnika lahko vlagatelj 
vloži na ministrstvo pritožbo v roku 8 dni od prejema 
sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z 
izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti 
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pri-
tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje 
vlog. Ministrstvo o pritožbi odloči v roku 15 dni s skle-
pom. Zoper sklep ni dopustna pritožba, dopustno pa je 
vložiti tožbo v upravnem sporu pri Upravnem sodišču 
Republike Slovenije.

9. Rok za porabo dodeljenih sredstev, rok za vloži-
tev zahtevka za izplačilo odobrenih sredstev in priloge 
k zahtevku za izplačilo odobrenih sredstev

Rok za nakup opreme s strani vlagatelja, ki se so-
financira, je do vključno 30. junija 2023. Rok za vložitev 
zahtevka za izplačilo odobrenih sredstev za sofinancira-
nje, ki jih je vlagatelju odobrilo ministrstvo, je do vključno 
18. avgusta 2023. Vlagatelj mora zahtevku iz prejšnjega 
stavka priložiti račune dobaviteljev, ki se upoštevajo tudi 
kot dokazila o izvedenem nakupu in dobavi. Nakup teh-
nične opreme se lahko opravi naslednji dan po objavi 
tega Javnega razpisa in do vključno 30. junija 2023. Če 
je nakup opravljen pred podpisom pogodbe je to riziko 
vlagatelja.

10. Razpisna dokumentacija in kontaktna oseba: 
razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva 
objave tega javnega razpisa v Uradnem listu Republike 
Slovenije na spletni strani Ministrstva: https://www.gov.
si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-
-gozdarstvo-in-prehrano/javne-objave.

Kontaktna oseba s strani neposrednega uporab-
nika je Tadeja Kvas Majer, tel. 01/478-90-48, od pone-
deljka do četrtka od 9:30 do 15:30 in ob petkih od 7:30 
do 14:00 ure, elektronski naslov: tadeja.kvas-majer@
gov.si.

11. Drugi podatki
Vloga mora biti oddana v skladu z javnim razpisom 

in razpisno dokumentacijo.
Popolna vloga mora biti dostavljena v vložišče Mini-

strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 
cesta 22, 1000 Ljubljana, do vključno 9. marca 2023 
do 14:00 ure v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj! 
Vloga na javni razpis: Sofinanciranje nakupa tehnične 
opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane«. 
Na ovojnici mora biti naveden polni naslov pošiljatelja.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 Ob-1168/23

Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije 
na področju šolstva na podlagi 7. člena Zakona o na-
gradah Republike Slovenije na področju šolstva (Uradni 
list RS, št. 56/94 in 22/18) ter 11. člena Pravilnika o delu 
Odbora za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva 
št. 0070-55/2018/1 z dne 16. 11. 2018 (v nadaljnjem 
besedilu: pravilnik o delu odbora), objavlja

javni razpis 
za podelitev nagrad Republike Slovenije  

na področju šolstva za leto 2023
1. Naziv razpisovalca: Odbor za podeljevanje na-

grad Republike Slovenije na področju šolstva (v nada-
ljevanjem besedilu: odbor)

2. Predmet javnega razpisa: zbiranje predlogov 
kandidatov za podelitev nagrad Republike Slovenije na 
področju šolstva (v nadaljevanjem besedilu: nagrade).

3. Splošno o nagradah
Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji 

in izobraževanju, ki pomembno prispevajo k razvoju 
pedagoške prakse in teorije ter h kakovostnemu izobra-
ževanju, utrjujejo varstvo človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin v vzgoji in izobraževanju, omogočajo pozi-
tivne vzgojne vplive šole ter spodbujajo humanizacijo 
odnosov v šoli.

Nagrade se podelijo za izjemne dosežke in za ži-
vljenjsko delo.

4. Pogoji za podelitev
Nagrado lahko prejme posameznik (-ica), skupina 

posameznikov (v nadaljnjem besedilu: skupina), zavod 
ali druga organizacija s področja vzgoje oziroma izobra-
ževanja: predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, glas-
benega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in 
mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega šolstva, 
izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, di-
jaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov ma-
džarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, 
šolstva pripadnikov slovenske manjšine v zamejstvu ter 
dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture za 
Slovence po svetu, oziroma drugega področja vzgoje 
in izobraževanja.

Posameznik(-ica) je lahko nagrajen(-a) za življenj-
sko delo, če je na posameznem področju deloval(-a) 
najmanj 30 let.

Posameznik, skupina, zavod ali druga organizacija 
lahko dobi isto vrsto nagrade samo enkrat. Oseba, ki je 
bila že nagrajena za izjemne dosežke kot član skupine, 
je lahko nagrajena tudi kot posameznik, vendar le za 
življenjsko delo.

Nagrade ne more prejeti učbenik, časopis ali revija, 
ampak le njihov avtor oziroma urednik, uredništvo.

5. Kriteriji za dodelitev nagrad
5.1. Nagrada za življenjsko delo se lahko podeli 

posamezniku, ki je na področju vzgoje in izobraževanja 
deloval najmanj 30 let in je s svojim delom trajno prispe-
val h kakovostnim vsebinskim in sistemskim rešitvam na 
področju vzgoje in izobraževanja, tako da:

– njegovi učenci, dijaki, študentje oziroma odrasli 
dosegajo nadpovprečne uspehe pri šolanju oziroma štu-
diju ali na domačih in tujih tekmovanjih;

– dosega nadpovprečne rezultate pri vzgojnem, 
svetovalnem, mentorskem ali znanstveno-raziskoval-
nem delu;

– se je vidno uveljavil na področju dodiplomskega, 
podiplomskega izobraževanja oziroma stalnega stro-
kovnega izpopolnjevanja učiteljev, vzgojiteljev ali drugih 
strokovnih delavcev.
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5.2. Nagrada za izjemne dosežke se lahko podeli 
posamezniku, ki je z izjemnim dosežkom oziroma do-
sežki pomembno prispeval h kakovosti in razvoju po-
dročja vzgoje in izobraževanja, tako da:

– so njegovi rezultati v šolski praksi oziroma pri 
organizaciji in razvoju področja, prepoznani in potrjeni 
tudi v širši strokovni javnosti;

– je napisal in objavil vsaj en učbenik, ki ga je stro-
kovna kritika ocenila kot izjemno kakovostnega in izvir-
nega oziroma je pripravil več učnih pripomočkov, ki so 
bili ugodno ocenjeni in so se širše uveljavili na področju 
vzgoje in izobraževanja;

– je v zadnjih petih letih napisal in objavil vsaj eno 
izvirno znanstveno delo s področja vzgoje in izobraže-
vanja, ki je pomembno prispevalo k razvoju vzgoje in 
izobraževanja.

Kriteriji iz točke 5.2. se smiselno uporabljajo tudi, če 
se nagrada za izjemne dosežke podeli skupini, zavodu 
ali drugi organizaciji s področja vzgoje in izobraževanja.

6. Predlagatelj
Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in 

pravne osebe. Predlagatelji ne morejo predlagati pode-
litve posmrtne nagrade.

Predlagatelj ne more predlagati sebe oziroma sku-
pine, organizacije ali zavoda, v katerem deluje.

7. Obvezne sestavine predloga za nagrado:
– ime in priimek kandidata(-ke), naslov stalnega 

bivališča, izobrazbo in zaposlitev,
– ime in priimek kandidatov(-tk), naslove stalnih bi-

vališč, izobrazbo in zaposlitev, če gre za skupino,
– ime zavoda ali druge organizacije, naslov, natan-

čen opis dejavnosti,
– pisna vsebinska utemeljitev (1–3 tipkane strani) 

z dokazili,
– osnovni podatki o predlagatelju.
8. Predlagatelj naj pri pripravi predloga upošteva in 

v njem navede:
– kako je kandidat(-ka) zaznamoval(-a) področje 

vzgoje in izobraževanja, na katerem deluje ali je deloval;
– kako se projekt, učbenik, prizadevanje kandidata 

odraža v praksi oziroma kakšen je odziv iz prakse in 
okolja;

– skrajšano bibliografijo kandidata(-ke) na največ 
dveh straneh s prikazano vsebino petih najpomembnej-
ših del, tiskani izpis COBISS ni potreben.

Priloge naj vsebujejo le tisto, kar lahko vsebinsko 
podkrepi utemeljitev. Predlog naj vsebuje več mnenj o 
kandidatu(-ki). Pri prijavah za nagrado organizaciji odbor 
pričakuje, da bodo v predlogu opisane dejavnosti organi-
zacije, ki ne sodijo med redne delovne naloge.

9. Postopek
Postopek izbire kandidatov za nagrade bo potekal 

v skladu s pravilnikom o delu odbora.
Odbor bo podelil največ 11 nagrad, od tega največ 

5 za življenjsko delo.
10. Obrazec za prijavo na razpis je dosegljiv na 

spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport http://www.mizs.gov.si/. Dodatne informacije do-
bite pri Rosandi Lenart (Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport), tel. 01/400-53-70, e-pošta: rosanda.
lenart@gov.si.

11. Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj predla-
gatelji pošljejo ali osebno prinesejo v zaprti ovojnici in z 
označbo pošiljatelja na naslov Ministrstvo za izobraže-
vanje, znanost in šport RS, Masarykova 16, 1000 Lju-
bljana, s pripisom: »Ne odpiraj – razpis za nagrade na 
področju šolstva«. Obravnavani bodo predlogi, ki bodo 
ne glede na način dostave v glavno pisarno ministrstva 
prispeli do petka, 26. 5. 2023 do 13. ure.

Nepravilno opremljenih in prepoznih vlog odbor ne 
bo odpiral in ne bodo obravnavane.

Odbor za podeljevanje nagrad  
Republike Slovenije na področju šolstva

Št. 3221-0002/2022 Ob-1169/23
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Ve-

lenje za leto 2023 (Uradni vestnik MOV, št. 14/21 in 
Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na 
področju turizma v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik 
MOV, št. 28/17) Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 
Velenje objavlja naslednji

javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov  

na področju turizma v Mestni občini Velenje  
za leto 2023

I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-
sa je sofinanciranje programov in projektov na področju 
turizma v Mestni občini Velenje z naslednjimi vsebinami: 
delovanje društva, promocijsko-informativne dejavnosti, 
dejavnosti na področju ohranjanja naravne in kulturne 
dediščine, dejavnosti urejanja in varstva okolja, organi-
zacija izobraževanj, seminarjev, predavanj in delavnic z 
namenom pospeševanja razvoja turizma ter realizacija 
turističnih projektov.

II. Razpisna področja
A: Sofinanciranje programov in projektov turističnih 

društev
Na razpisno področje A se lahko prijavijo turistična 

društva, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje.
B: Sofinanciranje programov in projektov turističnih 

podmladkov
Na razpisno področje B se lahko prijavijo turistični 

podmladki, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje in 
delujejo v okviru turističnih društev.

Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega 
razpisa niso:

– programi in projekti, ki se ne izvajajo na območju 
Mestne občine Velenje. Izjema so programi in projekti, 
katerih vsebina je promocija oziroma trženje turistične 
ponudbe Mestne občine Velenje,

– programi in projekti, ki se sofinancirajo s posebnih 
proračunskih postavk oziroma, ki so že pridobili prora-
čunska sredstva Mestne občine Velenje,

– stroški dela oziroma plač prijaviteljev,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje ne-

premičnin ali opreme, materialni stroški, potrebni za 
delovanje prijavitelja (stroški telefona, elektrike, vode, 
ogrevanja …),

– programi in projekti, ki niso s področja turizma.
III. Pogoji za dodelitev sredstev:
Za kandidiranje na javnem razpisu mora prijavitelj 

izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima sedež na območju Mestne občine Velenje,
– ima skladno z veljavno zakonodajo urejeno vso 

potrebno dokumentacijo,
– ima zagotovljene pravne, organizacijske, materi-

alne, prostorske, kadrovske in druge pogoje za realiza-
cijo prijavljenih programov in projektov,

– je v preteklem letu sodeloval na najmanj treh pri-
reditvah v organizaciji Mestne občine Velenje ali Turistič-
ne zveze Velenje ali Zavoda za turizem ŠD.

Na razpisu ne morejo kandidirati prijavitelji, ki niso 
opravili programa in realizirali projektov, ki so jih prijavili 
na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov 
na področju turizma v Mestni občini Velenje v letu 2022 
(izjema je nerealizacija zaradi višje sile ali razlogov, na 
katere niso mogli vplivati).

http://www.mizs.gov.si/
mailto:rosanda.lenart@gov.si
mailto:rosanda.lenart@gov.si
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IV. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav
Komisija za sofinanciranje programov in projektov 

na področju turizma v Mestni občini Velenje (v nada-
ljevanju: komisija) bo pri ocenjevanju prijav upoštevala 
spodnja merila. Vrednotenje je podrobneje opredeljeno 
v priloženem dokumentu Merila.

a) Za razpisno področje A – Sofinanciranje progra-
mov in projektov turističnih društev

Splošna merila – program
– delovanje društva (število članov društva; vključe-

vanje v prireditve Mestne občine Velenje ali Turistične 
zveze Velenje ali Zavoda za turizem ŠD v letu 2023; or-
ganizacija izobraževalnih dejavnosti v letu 2023; dejav-
nosti na področju ohranjanja naravne in kulturne dedišči-
ne ter urejanju in varstvu okolja, prilagoditve delovanja 
društva trenutnim razmeram in trendom);

– promocijsko-informacijska dejavnost (nastop na 
sejmih, vzdrževanje spletne strani in/ali družbenih omre-
žij, redno posredovanje vsebin, sodelovanje pri osrednji 
letni prireditvi Turistične zveze Velenje).

Splošna merila – projekt
– zasnova projekta (število posameznikov, ki so-

delujejo pri pripravi in izvedbi projekta; organizacija in 
trajanje projekta; kakovost predloženega projekta);

– doseg projekta (predvideno število obiskovalcev 
ali izdaj ali spletni doseg; predvidena promocija projekta);

– finančna konstrukcija projekta.
Prednostno bodo ovrednoteni tisti dogodki in prire-

ditve, ki bodo imeli nacionalni ali mednarodni značaj in 
tisti, ki bodo s svojimi vsebinami prispevali k povečani 
prepoznavnosti in obiskanosti Mestne občine Velenje. 
Prijavitelj lahko prijavi en projekt.

b) Za razpisno področje B – Sofinanciranje progra-
mov in projektov turističnih podmladkov

Splošna merila – program
– delovanje turističnega podmladka (število čla-

nov turističnega podmladka; vključevanje podmladka 
v prireditve Mestne občine Velenje ali Turistične zveze 
Velenje ali Zavoda za turizem ŠD v letu 2023; dejavnosti 
na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter 
urejanju in varstvu okolja);

– program turističnega podmladka (kakovost pre-
dloženega programa).

Splošna merila – projekt
– zasnova projekta (število mladih posameznikov, 

ki sodelujejo pri pripravi in izvedbi projekta; organizacija 
in trajanje projekta; kakovost predloženega projekta);

– doseg projekta (predvideno število obiskovalcev 
ali izdaj ali spletni doseg; predvidena promocija pro-
jekta).

Prednostno bodo ovrednoteni tisti dogodki in prire-
ditve, ki bodo imeli nacionalni ali mednarodni značaj in 
tisti, ki bodo s svojimi vsebinami prispevali k povečani 
prepoznavnosti in obiskanosti Mestne občine Velenje. 
Prijavitelj lahko prijavi en projekt.

V. Priloge:
Vloga mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:
– za področje A: Sofinanciranje programov in pro-

jektov turističnih društev
– program dela društva za leto 2023 (Priloga 1),
– parafiran vzorec pogodbe (Priloga 2),
– število članov društva (Priloga 3),
– podpisi in žigi o sodelovanju na prireditvah 

Mestne občine Velenje ali Turistične zveze Velenje ali 
Zavoda za turizem ŠD v letu 2022 (Priloga 4).

– za področje B: Sofinanciranje programov turistič-
nih podmladkov:

– program dela turističnega podmladka za leto 
2023 (Priloga 1),

– parafiran vzorec pogodbe (Priloga 2),
– podpisi in žigi o sodelovanju na prireditvah 

Mestne občine Velenje ali Turistične zveze Velenje ali 
Zavoda za turizem ŠD v letu 2022 (Priloga 3).

Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in 
žigosa zakoniti zastopnik prijavitelja oziroma od njega 
pooblaščena oseba.

VI. Višina razpisanih sredstev:
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago v prora-

čunu za izvedbo javnega razpisa so:
– za razpisno področje A: 17.000 €,
– za razpisno področje B: 4.000 €.
Višina dodeljenih sredstev:
Na podlagi ocenjevanja vlog komisija pripravi pre-

dlog prejemnikov sredstev in razdelitve razpisanih sred-
stev ter ga posreduje županu Mestne občine Velenje, ki 
na podlagi predloga komisije izda sklepe o izboru preje-
mnikov sredstev (v nadaljevanju: sklep).

Upravičenec je dolžan na Urad za gospodarski 
razvoj in prestrukturiranje Mestne občine Velenje po 
zaključenem programu oziroma projektu v letu 2023, 
dostaviti vsebinsko in finančno poročilo ter priložiti pi-
sna dokazila (vabila, fotografije) o izvedenih aktivno-
stih. Upravičenec lahko dostavi vsebinsko in finančno 
poročilo za zaključeni posamezni del programa, ki ga je 
opredelil v svoji vlogi na javni razpis.

Upoštevana bodo vsebinska in finančna poročila, 
ki jih bo Urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje 
Mestne občine Velenje prejel do 24. novembra 2023. 
Izjema velja za projekte, ki bodo izvedeni od vključno 
24. novembra do vključno 31. decembra 2023. V tem 
primeru je upravičenec dolžan na Urad za gospodarski 
razvoj in prestrukturiranje Mestne občine Velenje v roku 
8 dni po zaključenem projektu, dostaviti vsebinsko in 
finančno poročilo ter priložiti pisna dokazila o izvedenih 
aktivnostih. Upravičencu se bodo izplačala sredstva v 
višini, ki bodo izkazana s predloženim vsebinskim in 
finančnim poročilom, vendar največ v višini, določeni 
s sklepom.

Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri 
obravnavanju vlog zaradi zmanjšanja načrtovanih pri-
hodkov proračuna občine za leto 2023.

VII. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sred-
stva porabljena: dodeljena proračunska sredstva morajo 
biti porabljena v proračunskem letu 2023. Izjema velja 
za projekte, ki bodo izvedeni od vključno 24. novembra 
do vključno 31. decembra 2023.

VIII. Rok za vložitev vlog
Rok za oddajo vlog je petek, 10. marec 2023, do 

12. ure.
Prijavitelj odda vlogo na javni razpis s priporočeno 

pošiljko po pošti ali osebno na naslov Mestna občina 
Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje – vložišče, soba 10.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo ne 
glede na način dostave, prispele v vložišče MOV najka-
sneje do 12. ure roka za oddajo vloge.

Ovojnica mora biti ustrezno opremljena z izpolnje-
nim obrazcem, iz katerega je razvidno na katero podro-
čje se prijavitelj prijavlja (A ali B) oziroma na njej označe-
no »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje 
programov in projektov na področju turizma v MOV za 
leto 2023 PODROČJE A« ali »NE ODPIRAJ – Prijava na 
javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na 
področju turizma v MOV za leto 2023 PODROČJE B«.

IX. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje vlog bo 13. marca 2023, ob 11. uri, v 

prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje. 
Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali 
jo je podala upravičena oseba in ali je glede na besedilo 
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javnega razpisa popolna. Odpiranje vlog je javno. O od-
piranju vlog komisija sproti vodi zapisnik. Vse nepravo-
časne vloge ali neustrezno označene vloge se ne bodo 
obravnavale, s sklepom bodo zavržene in se neodprte 
vrnejo prijavitelju.

Prijavitelje, katerih vloge na javnem razpisu ne bodo 
popolne, bo komisija v roku sedmih delovnih dni od dne-
va odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi vlog. Rok za 
dopolnitev ne sme biti daljši od petnajst delovnih dni. Ne-
popolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s 
pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

Komisija bo z merili za ocenjevanje obravnavala (oce-
nila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge.

Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne doku-
mentacije, se kot neustrezna zavrne.

Prijavitelj lahko vloži pritožbo za preveritev uteme-
ljenosti sklepa v roku 8 dni od prejema sklepa, in sicer 
na naslov: Mestna občina Velenje, Urad za gospodarski 
razvoj in prestrukturiranje, Titov trg 1, 3320 Velenje. 
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi 
prijavitelji. V pritožbi morajo biti natančno opredelje-
ni razlogi, zaradi katerih je vložena pritožba. Predmet 
pritožbe ne morejo biti postavljena merila za dodelitev 
sredstev. O pritožbi odloča župan.

X. Obvestilo o izidu razpisa: prijavitelji bodo obve-
ščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v 45 dneh po 
poteku roka za predložitev vlog.

XI. Podpis pogodbe: Mestna občina Velenje posre-
duje upravičencu sklep ter ga hkrati pozove k podpisu 
pogodbe. Če se upravičenec v roku petnajst dni od 
prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil 
vlogo na javni razpis.

XII. Nadzor nad porabo sredstev: nadzor nad iz-
vajanjem programov oziroma projektov in nad porabo 
dodeljenih sredstev opravlja Urad za gospodarski razvoj 
in prestrukturiranje Mestne občine Velenje.

XIII. Razpisna dokumentacija in označitev vlog: 
razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na naslovu 
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje in na 
spletni strani Mestne občine Velenje https://www.vele-
nje.si/za-obcane/javne-objave-in-razpisi/. Vloga, ki jo je 
potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, 
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila.

XIV. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse do-
datne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani 
po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 03/896-
17-33 ali po elektronski pošti marija.brloznik@velenje.si.

Mestna občina Velenje

Št. 410-33/2023 Ob-1178/23
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 

proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 
81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), Odloka 
o proračunu Mestne občine Krško za leto 2023 (Uradni list 
RS, št. 1/20 in 160/20) in 35. člena Statuta Mestne občine 
Krško (Uradni list RS, št.132/22), objavljamo

javni razpis
za sofinanciranje programov veteranskih  

in častniških združenj, ki delujejo v javnem 
interesu v mestni občini Krško za leto 2023

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

II. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje progra-

mov in dogodkov veteranskih in častniških združenj, ki 
se izvajajo v letu 2023 in vsebujejo naslednje aktivnosti:

– izvajanje letnih programov veteranskih in častniških 
združenj, ki delujejo na območju mestne občine Krško.

III. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo veteranska in častniška 

društva/združenja na območju mestne občine Krško, ki 
izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

– da imajo sedež v mestni občini Krško,
– imajo status združenja oziroma društva, ki deluje 

v javnem interesu na področju obrambe vsaj eno leto od 
dneva objave tega razpisa,

– da sodelujejo z Mestno občino Krško in jo obve-
ščajo o svojih aktivnostih,

– da so programi za udeležence brezplačni oziroma 
ovrednoteni nepridobitno (vključujejo zgolj materialne 
stroške),

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani 
članarini,

– da se povezujejo z zvezo ali združenji na nivoju 
države.

IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna viši-
na sredstev namenjenih za sofinanciranje delova-
nja in aktivnosti veteranskih in častniških združenj je 
16.700,00 EUR na proračunski postavki 1136, Dotacije 
organizacijam in društvom, v proračunu Mestne občine 
Krško za 2023. Sredstva se delijo na podlagi meril, ki so 
sestavni del tega razpisa.

V. Rok za črpanje sredstev:
Upravičencu bodo sredstva nakazana 30. dan po 

prejemu poročila. Sredstva bodo upravičenci koristili v 
skladu s sklenjenimi pogodbami in dokazili o uporabi 
sredstev. Rok za oddajo poročila je do 29. 11. 2023 v 
skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

VI. Pogoja in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Posebna pogoja, ki jih mora izpolnjevati prijavi-

telj sta:
– vsebina prijavljenega programa je v skladu s 

predmetom razpisa,
– vlagatelj je redno oziroma v celoti izpolnjeval 

svoje pogodbene obveznosti do Mestne občine Krško.
2. Merila za izbor:
1. število članov s statusom,
2. program dela,
3. opisane in časovno opredeljene so vse aktivnosti 

programa,
4. pri izvajanju programa sodelujejo tudi prostovolj-

ci/prostovoljke,
5. program ima izdelano finančno konstrukcijo, iz 

katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja progra-
ma, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež 
sredstev uporabnikov/uporabnic in delež sredstev iz 
drugih virov.

Vsako posamezno merilo je ovrednoteno s točkami 
od 0 do 3. Če program prejme 0 točk pri 5. merilu, izpade 
iz nadaljnjega postopka.

Opozorilo:
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene pro-

grame in aktivnosti/dogodke iz drugih proračunskih ob-
činskih virov, ne more uveljavljati te pravice ponovno 
preko tega razpisa. Prav tako ne sme društvo, ki so mu 
bila odobrena sredstva iz naslova tega razpisa, kandidi-
rati z istim programom in aktivnostmi za druga sredstva 
iz proračuna Mestne občine Krško.

3. Način točkovanja:
Za vsa merila, ki so našteta zgoraj, bo točkovanje 

sledeče:
0 točk ne izpolnjuje (oz. ima najmanj članov)
1 točka slabo izpolnjuje
2 točki ne izpolnjuje v celoti
3 točke povsem izpolnjuje (oz. ima največ članov)
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Točkovanje za merilo 1 in 4 se opravi tako, da se 
društva primerjajo med seboj in dobi društvo z največ 
člani oziroma prostovoljci največ točk (3), društvo z 
najmanj člani oziroma prostovoljci pa najmanj točk (0).

4. Merila za dodelitev sredstev:
Maksimalno število doseženih točk je 15. Sofinan-

cirani bodo programi, ki bodo dosegli najmanj 5 točk.
Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni:
– programi, ki ne dosežejo skupaj minimalno 5 točk,
– programi, ki bodo prejeli 0 točk v kriteriju št. 5 – 

finančna konstrukcija programa.
Komisija bo pri določanju višine prejetih sredstev 

proučila vse prijave ter jih ustrezno točkovala v skladu 
z merili. Prednost pri izboru za dodelitev sredstev bodo 
imeli programi, ki bodo dosegli višje število točk. Komi-
sija bo pri določitvi višine sredstev upoštevala dosežene 
točke, plan dela društva za leto 2023 ter preglednost 
finančnega plana za program dela društva v letu 2023. 
Ob upoštevanju vseh kriterijev, bo komisija pripravila 
predlog za dodelitev sredstev.

VII. Vsebina vloge:
Vloga, na kateri se društva prijavijo na razpis, je 

sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zah-
tevane dokumentacije k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje 
osnovne podatke o vlagatelju ter podatke o vsebini in 
finančno ovrednotenje posameznih izvedenih program-
skih aktivnosti, ki so predmet razpisa. Vlogi se priložijo 
vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu prijave.

Zahtevana dokumentacija k vlogi mora vsebovati 
naslednje obvezne priloge:

1. Kopijo odločbe o vpisu društva v register društev 
(v kolikor prijavitelj tega dokazila ne bo priložil, ga bo 
pridobila komisija po ur. dolžnosti),

2. Pregledno vsebinsko poročilo o delu društva za 
leto 2022,

3. Pregledno finančno poročilo o delu društva za 
leto 2022,

4. Pregleden vsebinski program dela društva za 
leto 2023,

5. Pregleden finančni načrt za program dela društva 
v letu 2023,

6. Izjavo vlagatelja o sprejemanju pogojev razpisa.
VIII. Rok za prijavo in način prijave:
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem 

razpisu morajo prispeti najkasneje do petka, 17. marca 
2023 na naslov: Mestna občina Krško, Kabinet župana, 
CKŽ 14, 8270 Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojni-
cah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z 
oznako: »Ne odpiraj – vloga javni razpis – veteranska 
društva«.

IX. Obravnava vlog
1. Odpiranje vlog bo na Mestni občini Krško v roku 

petih delovnih dni od poteka roka za oddajo vlog. Odpi-
ranje vlog ne bo javno.

2. Vloge bo odpirala in obravnavala ter pripravila 
predloge za dodelitev sredstev štiričlanska strokovna 
komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 
osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopol-
nijo v roku petih dni od prejema obvestila. Nepopolna 
vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopol-
nili, se zavrže.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemelje-
ne pa zavrnejo.

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

6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga 
pripravi komisija, direktorica izda sklepe o izboru preje-
mnikov sredstev.

X. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obve-
ščeni o izidu razpisa:

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi 
sredstev direktorica občinske uprave Mestne občine Kr-
ško v roku 30 dni po izteku razpisnega roka s sklepom. 
Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu po-
godb, le te morajo biti vrnjene v roku 10 dni od vročitve. 
Če pogodbe ne vrnejo v zakonitem roku, se smatra, da 
od nje odstopajo. Prav tako, če upravičenci do 29. 11. 
2023 ne dostavijo poročil, se šteje, da so odstopili od 
zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj 
vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa, 
na župana Mestne občine Krško. Prepozno vložene 
pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno 
po pošti na Mestno občino Krško. Vložena pritožba ne 
zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlaga-
telji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev 
je dokončna.

XI. Informacije:
Razpisno dokumentacijo ki vsebuje javni razpis, 

obrazec za prijavo na razpis in vzorec pogodbe lahko 
zainteresirani, od dneva te objave do izteka prijavnega 
roka, dvignejo v času uradnih ur v Kabinetu župana 
Mestne občine Krško in na spletni strani www.krsko.si.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom po-
sreduje Metka Resnik, tel. 07/49-81-201, e-mail: metka.
resnik@krsko.si, v času uradnih ur.

Mestna občina Krško
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 Ob-1170/23

Svet Vrtca Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 
Jesenice, na podlagi sklepa, sprejetega na 15. seji sveta 
zavoda dne 16. 1. 2023, razpisuje delovno mesto 

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 
25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP 
in 141/22) in 84. členom Kazenskega zakonika (Uradni 
list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – 
popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 
in 105/22 – ZZNŠPP).

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

Predvideni začetek dela je 1. 9. 2023. Delo na de-
lovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. 
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (kopije 
morajo biti overjene):

– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobra-

ževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pra-

vosodje,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-

stopku,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva 

dejanja zoper spolno nedotakljivost Ministrstva za pra-
vosodje,

– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– izjava, s katero kandidat dovoljuje obdelavo in 

uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi 
s postopkom imenovanja,

– kratek življenjepis (zaželjen).
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahte-

vanih pogojev kandidati pošljejo v zaprti ovojnici v 
10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Vrtca Je-
senice, Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice, z 
oznako »Prijava na razpis ravnatelja – Ne odpiraj«. 
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

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

Svet Vrtca Jesenice

Št. 0025/2023 Ob-1171/23

Na podlagi sklepa Sveta zavoda Šolskega centra 
za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, ki 
je bil sprejet na 20. seji Sveta zavoda, dne 12. 1. 2023, 
Svet zavoda Šolskega centra za pošto, ekonomijo in 

telekomunikacije Ljubljana, Celjska ulica 16, 1000 Lju-
bljana, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice 
Višje strokovne šole – organizacijske enote
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).

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
višje strokovne šole.

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

Delo na delovnem mestu ravnatelja/- ice se opravlja 
polni delovni čas.

Predvideni začetek dela bo 1. 6. 2023.
Pisna prijava mora vsebovati:
– dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:

– dokazila o izobrazbi pridobljeni po študijskih 
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, ozi-
roma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih pro-
gramih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge 
stopnje;

– veljaven naziv predavatelja višje šole;
– opravljen strokovni izpit v vzgoji in izobraže-

vanju;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in iz-

obraževanju;
– potrdila o nekaznovanosti: potrdilo o neka-

znovanosti v skladu s 107.a členom ZOFVI, in sicer, da 
oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
ne na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest 
mesecev (okrajno sodišče), potrdilo, da fizični osebi ni 
bila izrečena kazenska sankcija (Ministrstvo za pravo-
sodje), potrdilo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena 
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost 
(Ministrstvo za pravosodje) in da oseba ni bila pravno-
močno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno 
nedotakljivost za izbrisane kazenske obsodbe iz druge-
ga odstavka 84. člena Kazenskega zakonika; potrdila ne 
smejo biti starejša od 30 dni;

– program vodenja višje strokovne šole za manda-
tno obdobje;

– življenjepis (CV Europass);
– izjavo s katero dovoljuje obdelavo in uporabo svo-

jih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom 
imenovanja.

Prijavo z zahtevanimi dokazili pošljite v 20 dneh po 
objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet zavoda 
šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikaci-
je Ljubljana, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana, z oznako 
»Prijava za razpis za ravnatelja VSŠ – ne odpiraj«.

Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo za-
dnji dan roka, s priporočeno pošiljko, oddana na pošto.

Nepopolne vloge bodo izločene.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v 

zakonitem roku.
Svet zavoda Šolskega centra za pošto,  

ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana

Razpisi delovnih mest
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 Ob-1175/23

Javni zavod Lekarna Brežice, Svet zavoda, razpi-
suje na podlagi Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1, 
Uradni list RS, št. 85/16 s spremembami), 10. člena 
Odloka o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Brežice 
in 11. člena Statuta javnega zavoda Lekarna Brežice 
prosto delovno mesto

direktorja (m/ž)
javnega zavoda Lekarna Brežice

Kandidat/ka mora poleg splošnih in ostalih pogojev, 
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje razpisne 
pogoje:

– da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem pro-
gramu najmanj druge stopnje, oziroma ima raven izo-
brazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge 
stopnje (npr. magister farmacije),

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 
najmanj 3 leta s področja vodenja in upravljanja,

– ni hkrati član sveta zavoda istega ali drugega 
javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovar-
stvenega zavoda;

– ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri prav-
nih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelovanja 
zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, nima 
lastniškega deleža z možnostjo vpliva pri proizvajalcu zdra-
vil oziroma pri delodajalcu, ki je s temi osebami povezana 
družba v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe;

– ni pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in 
ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev in,

– je državljan/ka Republike Slovenije z aktivnim 
znanjem slovenskega jezika.

Kandidat/ka bo imenovan/a po predhodnem soglas-
ju ustanovitelja za dobo petih let.

Pisni vlogi, ki zajema življenjepis in opis ustreznih 
delovnih izkušenj, mora kandidat/ka priložiti:

– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o izkušnjah vodenja in upravljanja,
– fotokopijo dokazila o državljanstvu,
– fotokopijo izpisa obdobij zavarovanj v RS (ZPIZ), 

iz katerega je razvidna delovna oziroma zavarovalna doba,
– izjavo, da kandidat/ka:

– ni hkrati član/ica sveta zavoda istega ali dru-
gega javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialno-
varstvenega zavoda,

– ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri 
pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost iz-
delovanja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z 
zdravili, nima lastniškega deleža z možnostjo vpliva pri 
proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je s temi 
osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki urejajo 
gospodarske družbe,

– ni pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in 
ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev,

– da za namen tega razpisnega postopka dovo-
ljuje pristojnemu organu za izvedbo razpisa pridobitev 
podatkov iz uradnih evidenc, zahtevanih v prijavi ter

– da je državljan/ka Republike Slovenije z aktiv-
nim znanjem slovenskega jezika.

Ob prijavi na razpis je kandidat/ka dolžan/dolžna pre-
dložiti program razvoja zavoda za čas trajanja mandata.

Rok za oddajo prijav je 21 dni od dneva objave 
razpisa na naslov: Javni zavod Lekarna Brežice, Černel-
čeva cesta 8, 8250 Brežice, s pripisom na ovojnici »Za 

razpis za direktorja – ne odpiraj«. Prijavljeni kandidati/ke 
bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po opravljeni izbiri.

Svet zavoda Lekarne Brežice

 Ob-1176/23
Svet Varstveno delovnega centra Postojna (v nada-

ljevanju Svet VDC Postojna) na podlagi sklepa 17. kore-
spondenčne seje z dne 20. 1. 2023 in v skladu z določili 
34. člena Zakona o zavodih (Uradni list št. 12/91, 8/96, 
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56., 57. in 69. člena 
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – 
popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 
in 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – 
ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO), Zako-
na o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 
– popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – 
odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 
119/21 – ZČmIS-A) ter 14., 29. in 30. člena Statuta VDC 
Postojna, razpisuje prosto delovno mesto

direktorja/direktorice
Varstveno delovnega centra Postojna

1. Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom do-
ločenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba 
(VII. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu 
in 5 let delovnih izkušenj ali

– višja strokovna izobrazba (VI. stopnja) iz 69. čle-
na Zakona o socialnem varstvu ter 20 let delovnih iz-
kušenj od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih 
delovnih mestih na področju socialnega varstva,

– strokovni izpit za delo na področju socialnega 
varstva iz Zakona o socialnem varstvu,

– kandidat/ka mora imeti organizacijske in vodstve-
ne sposobnosti, ki jih dokazuje z dosedanjimi delovnimi 
izkušnjami,

– kandidat/ka mora imeti tudi opravljen program 
za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa 
Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim 
svetom RS za splošno izobraževanje,

– skladno s 56. členom Zakona o socialnem varstvu 
je lahko za direktorja/co imenovan/a tudi kandidat/ka, ki 
nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga 
opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja 
nalog direktorja/ice, sicer mu/ji preneha mandat na pod-
lagi zakona.

2. Ob prijavi mora kandidat/ka predložiti program 
razvoja VDC Postojna.

3. Z imenovanim direktorjem/direktorico bo skle-
njeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja 
mandata. Mandat traja 5 let.

4. Pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjeva-
nju pogojev ter kratek življenjepis s podatki o strokovnih 
delovnih izkušnjah, morajo kandidati/ke poslati priporo-
čeno po pošti na naslov: Svet zavoda VDC Postojna, 
Pot k Pivki 2b, 6230 Postojna, najkasneje v 10 dneh po 
zadnji objavi razpisa, in sicer v zaprti ovojnici z oznako 
»Ne odpiraj – razpis za direktorja/direktorico«.

5. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v za-
konitem roku.

Svet VDC Postojna

 Ob-1180/23
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ura-

dni list RS, št. 65/09), 14., 14.a in 14.b  člena Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javne-
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ga podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj (Uradni list RS, 
št. 18/12), Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala 
d.o.o. Črnomelj objavlja javni razpis za izbiro kandidata 
za imenovanje 

direktorja
Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj
Kandidat za direktorja/direktorico mora poleg splo-

šnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še na-
slednje razpisane pogoje:

1. da ima najmanj višješolsko izobrazbo,
2. da ima vsaj 3 leta delovnih izkušenj v stroki, od 

tega vsaj 2 leti na vodilnih mestih,
3. da ima sposobnost za uspešno gospodarjenje 

in organizacijske sposobnosti, razvidne iz dosedanjih 
zaposlitev,

4. da ni že član drugega organa vodenja ali nadzora 
te družbe,

5. da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 
dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in 
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, 
zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme 
biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomoč-
nosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora, 

6. da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi 
opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved,

7. da ni bil kot član organa vodenja ali nadzo-
ra družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, 
pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v 
skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanju 
podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti 
po pravnomočnosti sodbe.

Z izbranim kandidatom se sklene delovno razmerje 
za določen čas, za mandatno dobo 4 leta z možnostjo 
ponovnega imenovanja. 

Pravice in obveznosti direktorja/direktorice se do-
ločijo z individualno pogodbo, ki jo v imenu nadzornega 
sveta sklene njegov predsednik.

Pisni vlogi mora kandidat/kandidatka priložiti še:
1. življenjepis,
2. fotokopijo dokazil o izobrazbi,
3. navedbe dosedanjih zaposlitev in pridobljenih 

delovnih izkušenj ter pisno izjavo kandidata, da bo v 
primeru izbire predložil ustrezna pisna dokazila o do-
sedanjih zaposlitvah in pridobljenih delovnih izkušnjah,

4. program dela in razvoja javnega podjetja za na-
slednje mandatno obdobje,

5. pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju zgoraj 
navedenih pogojev pod točko 4, 5, 6 in 7 tega razpisa,

6. pisno izjavo kandidata, da za namen tega javnega 
razpisa, v primeru izbire, dovoljuje Javnemu podjetju Ko-
munala d.o.o. Črnomelj, pridobitev podatkov iz 5, 6 in 7 toč-
ke zgoraj navedenih razpisnih pogojev iz uradne evidence.

Prijave na razpis naj kandidati v roku 8 dni po dne-
vu objave javnega razpisa v Uradnem listu RS pošljejo 
priporočeno na naslov: Nadzorni svet Javnega podje-
tja Komunala d.o.o. Črnomelj, Belokranjska cesta 24a, 
8340 Črnomelj, s pripisom »Prijava na razpis za direk-
torja – ne odpiraj«. Prepozne, neustrezno označene in 
nepopolne vloge ne bodo obravnavane. 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakoni-
tem roku. 

Nadzorni svet
Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj

 Ob-1209/23
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Grm 

Novo mesto – center biotehnike in turizma, Sevno 13, 

8000 Novo mesto, na podlagi sklepa, sprejetega na 
5. redni seji Sveta, ki je potekala dne 26. 1. 2023, razpi-
suje prosto delovno mesto

direktorja/direktorice zavoda
Kandidati/ke, ki se bodo prijavili na prosto delov-

no mesto direktorja/ice zavoda, morajo poleg splošnih 
pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega 
prava, izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z Za-
konom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-L, 25/17 
– ZVaj in 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP 
in 141/22):

1. izobrazba, pridobljena po študijskih programih za 
pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izo-
brazbe, pridobljena po študijskih programih, ki v skladu 
z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,

2. najmanj 5 let delovnih izkušenj,
3. ravnateljski izpit (če kandidat/ka izpita nima, ga 

mora v skladu z določbo četrtega in petega odstavka 
53. člena ZOFVI opraviti v roku enega leta po nastopu 
mandata).

K pisni prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev morajo kandidati priložiti tudi:

– program vodenja zavoda za mandatno obdobje 
5 let,

– potrdilo o nekaznovanosti iz 107.a člena ZOFVI, 
ki ni starejše od 30 dni (kandidat/ka ni bil pravnomočno 
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se pre-
ganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora 
v trajanju več kot šest mesecev ter kandidat/ka ni bil 
pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper 
spolno nedotakljivost);

– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki 
ni starejše od 30 dni,

– izjavo, s katero se dovoljuje obdelavo in uporabo 
osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom 
imenovanja,

– kratek življenjepis na predlogi Europass CV,
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke s predho-

dnimi izkušnjami vodenja proračunskih uporabnikov in 
poznavanja področja in predpisov javnih financ.

Izbrani/a kandidat/ka bo za razpisano delovno me-
sto imenovan/a za mandatno dobo 5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev pošljite v roku 8 dni po objavi razpisa v zaprti 
ovojnici na naslov: Grm Novo mesto – center biotehnike 
in turizma, Svet Zavoda, Sevno 13, 8000 Novo mesto, s 
pripisom »Za razpis direktorja/ice«.

Kandidati/ke bodo o izidu razpisa obveščeni/e v 
zakonitem roku.

Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma

 Ob-1210/23

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

direktorja (m/ž)
za mandat petih let, s polnim delovnim časom. Na-

stop dela s 1. 9. 2023.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:
– univerzitetna izobrazba družboslovne ali huma-

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

– organizacijske in vodstvene sposobnosti, ki naj 
bodo razvidne iz dosedanjega dela in predloženega 
programa dela.

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

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

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

pošto s pripisom na kuverti »Razpis za direktorja« po-
šljejo do vključno 16. 2. 2023 na naslov: Knjižnica Lo-
gatec, Svet Knjižnice Logatec, Tržaška cesta 44, 1370 
Logatec.

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

Kandidate bomo o izboru obvestili v zakonitem 
roku.

Svet Knjižnice Logatec

Št. 701-6/2026-2030/2 Ob-1217/23

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi pr-
vega 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)

1 prosto mesto 
okrožnega državnega tožilca  

na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene 
v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 
46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 
23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C; ZSS), in posebne 
pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega 
tožilca, določene v 25. členu ZDT-1.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

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

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

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

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

– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje 
dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki 
jo vodi ministrstvo, in podatkov iz uradnih evidenc, da 
kandidat ni v kazenskem postopku.

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

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

– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 
prava,

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

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

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

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

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-1218/23
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o 

notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/07, 45/08, 91/13, 189/20 – ZFRO in 130/22) 
Notarska zbornica Slovenije na predlog notarja mag. 
Blaža Hrovatina razpisuje

eno prosto mesto 
notarskega pomočnika pri notarju  
mag. Blažu Hrovatinu v Ljubljani

Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-
verzitetni diplomirani pravnik ali diplomirani pravnik (UN) 
in magister prava, ki izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4. in 
7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. 
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo vsaj pet 
let praktičnih izkušenj na pravniških delih po opravlje-
nem pravniškem državnem izpitu, od tega najmanj eno 
leto pri notarju, na sodišču, pri odvetniku, na tožilstvu 
ali pri državnem odvetništvu. Pisne prijave na razpisa-
no mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in 
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema 
Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 
2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

Št. 701-4/2023-20230/2 Ob-1220/23
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi pr-

vega odstavka 118. 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)

prosto mesto 
vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kopru

Razpisni pogoji:
V skladu s tretjim odstavkom 117. člena ZDT-1 je za 

vodjo okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan dr-
žavni tožilec, ki je ob prijavi mlajši od 64 let in izpolnjuje 
pogoje za imenovanje v naziv višjega državnega tožilca.

Vsi kandidati morajo prijavi priložiti:
– življenjepis z opisom strokovne dejavnosti,
– program vodenja državnega tožilstva, ki mora 

skladno s četrtim odstavkom 118. člena ZDT-1 vsebovati 
zlasti oceno stanja na državnem tožilstvu, oceno tveganj 
in priložnosti za izboljšanje njegovega delovanja, način 
zagotavljanja izvajanja politike pregona, področja pred-
nostnega obravnavanja zadev ter navedbo ukrepov in 
rokov za dosego ciljev,

– dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev iz tre-
tjega odstavka 117. člena ZDT-1.

Skladno z prvim odstavkom 117. člena ZDT-1 vodjo 
okrožnega državnega tožilstva imenuje Državnotožilski 
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svet, na obrazložen predlog ministra po predhodnem 
mnenju generalnega državnega tožilca, za šest let z 
možnostjo ponovnega imenovanja.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Ljubljana, Župančičeva ulica 3, 30 dni po objavi razpi-
sa, z oznako na ovojnici »prijava za 701-4/2023-2030 
– Koper«.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 701-5/2023-20230/2 Ob-1221/23
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi pr-

vega odstavka 118. 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)

prosto mesto
vodje Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru

Razpisni pogoji:
V skladu s tretjim odstavkom 117. člena ZDT-1 je za 

vodjo okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan dr-
žavni tožilec, ki je ob prijavi mlajši od 64 let in izpolnjuje 
pogoje za imenovanje v naziv višjega državnega tožilca.

Vsi kandidati morajo prijavi priložiti:
– življenjepis z opisom strokovne dejavnosti,
– program vodenja državnega tožilstva, ki mora 

skladno s četrtim odstavkom 118. člena ZDT-1 vsebovati 
zlasti oceno stanja na državnem tožilstvu, oceno tveganj 
in priložnosti za izboljšanje njegovega delovanja, način 
zagotavljanja izvajanja politike pregona, področja pred-
nostnega obravnavanja zadev ter navedbo ukrepov in 
rokov za dosego ciljev,

– dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev iz tre-
tjega odstavka 117. člena ZDT-1.

Skladno z prvim odstavkom 117. člena ZDT-1 vodjo 
okrožnega državnega tožilstva imenuje Državnotožilski 
svet, na obrazložen predlog ministra po predhodnem 
mnenju generalnega državnega tožilca, za šest let z 
možnostjo ponovnega imenovanja.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Ljubljana, Župančičeva ulica 3, 30 dni po objavi razpi-
sa, z oznako na ovojnici »prijava za 701-5/2023-2030 
 – Maribor«.

Ministrstvo za pravosodje
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 Ob-1222/23

Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo 

vsebine Javnega poziva REVAV-7 – Vavčer za dvig 
digitalnih kompetenc, objavljenega v Uradnem listu RS, 
št. 162/21 z dne 8. 10. 2021, spremembe v Uradnem 
listu RS, št. 202/21 z dne 24. 12. 2021, spremembe v 
Uradnem listu RS, št. 26/22 z dne 25. 2. 2022, spre-
membe v Uradnem listu RS, št. 74/22 z dne 27. 5. 2022, 
spremembe v Uradnem listu RS, št. 96/22 z dne 15. 7. 
2022, spremembe v Uradnem listu RS, št. 146/22 z dne 
25. 11. 2022 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 4/23 
z dne 13. 1. 2023:

Sprememba se nanaša na naslednje točko Javnega 
poziva in začne veljati od dneva objave v Uradnem listu:

7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-
meta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 znaša 
1.715.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmo-
žnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu 
Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

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

meta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 znaša 
1.530.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmo-
žnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu 
Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-1177/23

Na podlagi desetega odstavka 11. člena in prvega 
odstavka 17. 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 progra-
mov, 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) in prvega odstavka 6. člena Pravilnika 
o vzpodbujanju vlaganj v avdiovizualno produkcijo (Uradni 
list RS, št. 7/17 in 203/21), Slovenski filmski center, javna 
agencija Republike Slovenije objavlja:

– Javni razpis za sofinanciranje slovenskih doku-
mentarnih filmskih in avdiovizualnih projektov – 2023;

– Javni poziv za spodbujanje vlaganj v avdiovi-
zualno produkcijo 2023.

Besedili zgoraj navedenih javnega razpisa in poziva 
bosta od dne 27. 1. 2023 dalje objavljeni na spletnem 
mestu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Re-
publike Slovenije: www.sfc.si, v zavihku »javni natečaji«.

Slovenski filmski center,
javna agencija Republike Slovenije

Št. 8453-5/2022-15-DGZR Ob-1174/23

Poziv
za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa gasilskih 

vozil za gašenje in reševanje z višin
Na podlagi 102. člena Zakona o varstvu pred na-

ravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 

– uradno prečiščeno besedilo 97/10, 21/18 – ZNOrg in 
177/22), 58. člena Zakona o varstvu pred požarom (Ura-
dni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 
83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22), Resolu-
cije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami v letih 2016–2022 (Uradni list RS, 
št. 75/16), 33. člena Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list 
RS, št. 150/22 – ZIPRS2324), 1. in 2. točke 215. čle-
na 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, 105/22 
– ZZNŠPP in 149/22) ter sklepa Odbora za razpolaganje 
s sredstvi požarnega sklada, št. 1/3 z dne 16. 1. 2023, 
Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana 
(v nadaljevanju: URSZR), razpisuje sofinanciranje naku-
pov gasilskih vozil iz sredstev požarne takse.

1. Namen sofinanciranja
Namen sofinanciranja je zagotoviti ustrezno pripra-

vljenost gasilskih enot v urbanih središčih za uspešno 
in varno gašenje požarov in reševanje ljudi in njihove 
lastnine v višjih zgradbah, katerih višina še omogoča 
smotrno reševanje in gašenje.

Predmet sofinanciranja je nakup novih gasilskih 
vozil primernih za gašenje požarov in reševanje z višin. 
Gasilska vozila, ki so predmet tega sofinanciranja, so:

– ALK (avto lestev s košaro), 1+1 ali 1+2; višina/
previs min. 23/12, pregibna roka, SIST EN 14043,

– ZD/TD (gasilsko teleskopsko ali zgibno dvigalo), 
1+1 ali 1+2, delovna višina min. 30 m, SIST EN 1777,

– GVCZD-1/GVCZD-2 ali GVCTD-1/GVCTD-2 (ga-
silsko vozilo s cisterno in zgibno ali teleskopsko dvigalo), 
delovna višina min. 30 m, SIST EN 1777, in

– GVCALK-1/GVCALK-2 (gasilsko vozilo s cister-
no ter avto lestev), višina/previs min. 23/12, SIST EN 
14043.

Za novo gasilsko vozilo v smislu tega poziva se šte-
je vozilo, ki ustreza določbam tretjega odstavka 3. člena 
Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, 
št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 
38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 
– ZDOsk, 3/22 in 29/22 – ZUOPDCE).

Sofinancirana vozila morajo biti v skladu s standardi 
Gasilske zveze Slovenije veljavnimi na dan izdaje tega 
poziva.

Skupna višina sredstev požarne takse za sofinan-
ciranje znaša 900.000 EUR.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagateljica
Na poziv za sofinanciranje gasilskih vozil za ga-

šenje in reševanje z višin se lahko prijavijo vse lokalne 
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: vlagateljica), ki v svo-
jih ocenah ogroženosti in načrtih zaščite in reševanja 
opredeljujejo zahtevo po gašenju in reševanju z visokih 
stavb in je bila potreba po nakupu opredeljena v sre-
dnjeročnem programu nakupa gasilskih vozil in gasilsko 
zaščitne opreme ter v trenutno veljavnem letnem načrtu 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Vloga je lahko oddana samo za sofinanciranje na-
kupa celotnega vozila.

Sofinancirani bodo načrtovani nakupi gasilskih vozil 
za gašenje in reševanje z višin v letu 2023. Šteje se, da 
je nakup gasilskega vozila načrtovan v letu 2023, če je 
v tem letu objavljen razpis za nakup takšnega vozila. 
Celoten postopek nakupa sofinanciranih gasilskih vozil 

Druge objave

http://www.sfc.si
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mora biti zaključen do konca leta 2024. Pogodba o na-
kupu vozila med naročnikom in ponudnikom mora biti 
sklenjena najkasneje do konca novembra 2023.

Sklenjena pogodba je pogoj za sklenitev pogodbe 
z URSZR o sofinanciranju nakupa gasilskega vozila.

Pogoji za oddajo vloge so:
– povečanje operativne sposobnosti z nabavo ope-

rativnega gasilskega vozila, primernega za gašenje in 
reševanje z višin (ALK viš/prev., 1+1 ali 1+2; ZD/TD, 
1+1 ali 1+2, GVCZD-1/ GVCZD-2, GVCTD-1/GVCTD-2, 
GVCALK-1/GVCALK-2);

– pravilno izpolnjena poročila o porabi sredstev 
požarne takse v vseh lokalnih skupnostih vlagateljice 
in podpisnicah sporazuma ter zagotovljena namenska 
(zakonsko opredeljena) poraba požarne takse v zadnjih 
treh letih, kar preveri URSZR;

– sofinanciran nakup vozila vlagateljice najmanj v 
višini 60 % celotnega zneska (v znesek so lahko zajeta 
tudi sredstva pridobljena iz EU),

– poraba dodeljenih sredstev najkasneje do konca 
leta 2024.

Lokalne skupnosti, ki so že uspešno sodelovale pri 
nakupu gasilskega vozila za gašenje in reševanja z vi-
šin na prejšnjih objavljenih pozivih, ne morejo ponovno 
sodelovati z drugimi vlagateljicami za nakup gasilskega 
vozila, ki je namensko enak vozilom iz tega poziva.

Ob prijavi mora vlagateljica priložiti naslednjo doku-
mentacijo (obrazci niso predpisani):

1. dokumente oziroma podatke o načrtovani nabavi 
tipiziranega gasilskega vozila;

2. ocenjeno vrednost naročila (predračun);
3. vse sklenjene sporazume s sosednjimi lokalnimi 

skupnostmi glede uporabe gasilskega vozila za gašenje 
in reševanje iz višin;

4. finančno konstrukcijo nakupa s pričakovanim 
deležem sofinanciranja s strani sredstev požarne takse;

5. izjavo, da bo delež sofinanciranja nabave dela 
vrednosti s strani vlagateljice najmanj 60 %;

6. izjavo o zaključku izvedbe nakupa in dobave vo-
zila do konca leta 2024;

7. izjavo o uporabniku (gasilska enota ali društvo, 
status in kategorija gasilske enote ali društva, sklep 
župana);

8. pozitivno mnenje pristojne gasilske zveze vlaga-
teljice in pristojnih gasilskih zvez podpisnic sporazuma 
glede nakupa vozila;

9. pravilno izpolnjena poročila o porabi sredstev 
požarne takse v vseh lokalnih skupnostih vlagateljice 
in podpisnicah sporazuma ter zagotovljena namenska 
(zakonsko opredeljena) poraba požarne takse v zadnjih 
treh letih;

10. izjavo, da so vsi podatki, ki so navedeni v vlogi 
za sofinanciranje ali njenih delih, resnični in točni;

11. v primeru nakupa vozila s pomočjo leasinga, se 
priloži s strani župana lokalne skupnosti podpisan načrt 
razvojnih programov za srednjeročno obdobje (NRP);

3. Merila za dodelitev sredstev
– 60 % sredstev se razdeli na podlagi vrednosti tipi-

ziranih vozil v posamezni vlogi;
– 15 % sredstev se razdeli na podlagi vrednosti 

investicij za požarno varnost (v zadnjih treh letih, brez 
požarne takse) na prebivalca v posamezni občini;

– 15 % sredstev se razdeli na podlagi koeficienta 
razvitosti občin;

– 10 % sredstev se razdeli glede na število občin, 
podpisnic sporazuma o skupnem nakupu in souporabi 
gasilskega vozila;

Pri izračunu deleža se upošteva vrednost vozila v 
višin 800.000 EUR z DDV, za izračun deleža na podla-

gi vrednosti investicij za požarno varnost se upošteva 
Poročilo o odhodkih in drugih izdatkih po programski 
klasifikaciji za leto 2021 (Ministrstvo za finance) in ob 
izračunu deleža razvitosti občin veljavni dopis Koefici-
enti razvitosti občin za leti 2022 in 2023 (Ministrstvo za 
finance, št. IPP 007-1171/2021/10 z dne 4. 1. 2022).

Sofinanciranje nakupa vozil s sredstvi, prido-
bljenimi na tem pozivu, se lahko izvede do največ 
325.000,00 EUR. Višina sofinanciranja posameznega 
vozila je odvisna od višine skupne tipizirane vrednosti 
načrtovanih nakupov oziroma števila ustreznih vlog ter 
meril za dodelitev sredstev. Sofinanciranje je lahko iz-
vedeno samo za nakup celotnega gasilskega vozila za 
gašenje in reševanje z višin.

V primeru, da izračun razdelitve za posamezno 
lokalno skupnost preseže omejitev sofinanciranja 
325.000,00 EUR, bodo sredstva primerno zmanjšana. 
Razlika se bo med ostale vloge na razpisu razdelila 
sorazmerno s tipizirano vrednostjo vozila v posamezni 
vlogi. Razdeljena sredstva bodo po razdelitvi ustrezno 
zaokrožena. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne-
ga sklada si pridružuje pravico, da izjemoma spremeni 
delež sofinanciranja za posamezno lokalno skupnost, 
če bi na ta način lahko bistveno izboljšal pripravljenost 
za gašenje in reševanje iz višin v lokalnih skupnostih, 
podpisnicah sporazuma.

4. Rok, do katerega morajo biti vložene vloge, opre-
mljenost vlog in obravnava vlog

Vlagateljica mora vlogo priporočeno poslati ali pa 
osebno prinesti na Ministrstvo za obrambo, Upravo Re-
publike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 
61, 1000 Ljubljana. Vloge je treba oddati najkasneje do 
20. 2. 2023 do 14. ure.

Vloga mora biti oddana v zaprtem ovitku, na ka-
terem mora biti vidna naslednja označba: »Ne odpiraj 
– Vloga za sofinanciranje gasilskih vozil za gašenje in 
reševanje z višin«. Na hrbtni strani mora imeti vloga po-
poln naslov vlagateljice.

Obravnavane bodo le tiste vloge, ki bodo predlože-
ne v roku in pravilno označene. V primeru veljavne, ven-
dar nepopolne vloge bodo imele vlagateljice možnost 
dopolnitve vloge v roku 8 dni od prejema obvestila o 
nepopolnosti. Nepopolne vloge, ki jih vlagateljice v roku 
ne dopolnijo, se zavržejo.

Imenovana komisija bo vloge odprla v roku treh de-
lovnih dni po izteku roka za predložitev vlog. Odpiranje 
ni javno. Komisija bo vloge, za katere bo ugotovila, da 
izpolnjujejo formalne pogoje, oziroma vloge, ki jih bodo 
vlagateljice ponovno predložile, ob pogoju, da bodo 
skladno z razpisom in razpisno dokumentacijo popolne, 
ocenjevala v skladu z merili za dodelitev sredstev. Po 
analizi prispelih vlog bo URSZR posredovala obvestilo o 
ustreznosti vloge in predvideno višino sofinanciranja ter 
v nadaljevanju z lokalnimi skupnostmi sklenila pogodbo 
o sofinanciranju.

Po opravljenem nakupu vozila, najkasneje pa do 
31. 12. 2024, je potrebno URSZR poslati poročilo o 
porabi po tem razpisu pridobljenih sredstev. Poročilo o 
porabi sredstev mora vsebovati račun, dobavnico, zapi-
snik o prevzemu gasilskega vozila, potrdilo ali zapisnik, 
ki ga izda Gasilska zveza Slovenije, s katerim potrjuje 
skladnost vozila s tipizacijo gasilskih vozil in potrdilo o 
plačilu računa.

Vlagateljice bodo o izidu pisno obveščene v roku 
enega meseca od dneva odpiranja vlog. Vse nepravo-
časne in nepravilno označene vloge bodo vrnjene lokalni 
skupnosti.
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Podrobnejše informacije so vam na voljo na 
URSZR. Kontaktna oseba je ga. Ana Stropnik, e-pošta: 
ana.stropnik@urszr.si.

Ministrstvo za obrambo,  
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

02.05/2023-08 Ob-1213/23

Ai sensi della Legge sulle modifiche e integrazioni alla 
Legge sull'Ente pubblico radiotelevisivo della Slovenia – 
RTV Slovenia (Gazzetta ufficiale della RS, n. 163/22 del 
27/12/2022, di seguito: Legge ZRTVS-1B), la Comunità 
autogestita costiera della nazionalità italiana, Via Župančič 
18, 6000 Capodistria, pubblica il seguente

invito pubblico
per la nomina del rappresentante della Comunità 

nazionale italiana nel Consiglio della RTV Slovenia
Punto primo
Ai sensi dell'Art. 17, comma 3, punto 2 della Legge 

ZRTVS-1B, la Comunità nazionale italiana ha il diritto di 
nominare un rappresentante della Comunità nazionale 
italiana nel Consiglio della RTV Slovenia.

Punto secondo
L'Art. 17a della Legge ZRTVS-1B prevede limitazi-

oni all’elezione o alla nomina dei membri del Consiglio 
della RTV Slovenia, in particolare:

(1) Nel Consiglio non può essere eletto o nominato 
chi, al momento della nomina o nei cinque anni prece-
denti, sia stato:

– membro di organi di partiti politici a livello statale, 
regionale o comunale;

– deputato nel Parlamento europeo o dipendente e 
funzionario negli organi dell’Unione europea;

– presidente della Repubblica, presidente del Go-
verno, parlamentare, membro del Consiglio nazionale, 
sindaco, giudice costituzionale, ministro, segretario di 
Stato e funzionario negli organi statali;

– direttore generale, segretario generale dei mini-
steri, direttore di enti e dipartimenti governativi, capo di 
unità amministrative e direttore delle amministrazioni 
comunali o segretario comunale.

(2) Inoltre, nel Consiglio non può essere eletto o 
nominato chi sia:

1. membro degli organi di gestione, direzione o su-
pervisione dei media concorrenti, o un loro dipendente, 
nonché chi detiene quote di proprietà in tali media;

2. dipendente presso la RTV Slovenia, ad eccezi-
one fatta per coloro di cui all’Art. 17, comma 3, punto 1 
della presente Legge;

3. membro del Consiglio per la radiodiffusione e 
dipendente presso l’Agenzia per le reti e i servizi di 
comunicazione della Repubblica di Slovenia, nonché 
membro o dipendente presso altri organismi che tramite 
procedura amministrativa decidono sull’assegnazione 
di frequenze o su altri diritti dei media o sui dipendenti 
dei media, nonché chi sia coinvolto nelle procedure per 
l’adozione di tali decisioni;

4. membro degli organi di gestione, direzione o 
supervisione di entità giuridiche che hanno un rapporto 
commerciale con la RTV Slovenia;

5. parente stretto delle/dei dirigenti della RTV Slo-
venia (di seguito: dirigenti), come i membri del Consi-
glio di amministrazione della RTV Slovenia, il Direttore 
della radio, il Direttore della televisione e il Direttore dei 
contenuti digitali, nonché chi sia parente stretto di un 
dipendente presso la RTV Slovenia definito da Statuto 
come dirigente.

(3) I parenti stretti di cui al punto 5 del comma pre-
cedente sono il coniuge, la persona con la quale vive in 
un rapporto di convivenza di fatto o in un’unione civile 
registrata o meno, i figli, i nipoti e i genitori, nonché altre 
persone che vivono nello stesso nucleo familiare.

Punto terzo
L'Art. 17a della Legge ZRTVS-1B stabilisce le con-

dizioni per la nomina dei membri del Consiglio.
Le condizioni per la nomina dei membri del Con-

siglio sono:
1. il conseguimento di almeno un livello d’istruzione 

ottenuto con un corso di studio di secondo livello (corso 
di laurea magistrale), o con un corso di studio corrispon-
dente, ed equivalente al livello 8, in armonia con la legge 
che disciplina il Quadro delle qualifiche sloveno;

2. almeno dieci anni di esperienza professionale 
nel settore di lavoro del beneficiario in seguito al con-
seguimento del livello d’istruzione di cui al comma 1 del 
presente Articolo;

3. elevata integrità personale e moralità;
4. volontà e capacità di contribuire, mediante le 

proprie conoscenze, la propria reputazione o i propri 
risultati conseguiti in un settore rilevante della vita so-
ciale, al buon funzionamento e al miglioramento della 
reputazione dell’emittente di servizio pubblico, sia nella 
Repubblica di Slovenia sia all’estero;

5. cittadinanza della Repubblica di Slovenia;
6. che la persona non sia stata condannata con 

sentenza definitiva per un reato doloso perseguito 
d'ufficio e non sia stata condannata a una pena detenti-
va non soggetta a sospensione condizionale superiore 
a sei mesi;

7. che la persona non sia stata oggetto di 
un'imputazione definitiva per un reato doloso e perse-
guito d'ufficio.

Punto quarto
Il candidato deve allegare alla domanda i docu-

menti comprovanti l'adempimento delle condizioni so-
pra elencate e dimostrare un'ottima conoscenza della 
lingua italiana.

Avranno precedenza le domande nelle quali i candi-
dati che dimostrano un legame duraturo con la comunità 
nazionale italiana.

Punto quinto
Il termine ultimo per la presentazione della candi-

datura inizia a decorrere dal giorno successivo alla pu-
bblicazione del presente invito pubblico nella Gazzetta 
ufficiale e scade il quindicesimo giorno successivo alla 
sua pubblicazione.

Le domande vanno inviate in lingua italiana e slo-
vena.

Le candidature, corredate dagli allegati richie-
sti, vanno inviate all'indirizzo di posta elettronica della 
Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana: 
info@cancostiera.eu. L'oggetto del messaggio di posta 
elettronica deve riportare la dicitura »PER IL MEMBRO 
DEL CONSIGLIO RTV / ZA ČLANA SVETA RTV«.

Punto sesto
Le candidature che non saranno inviate all'indirizzo 

di posta elettronica entro il termine stabilito saranno 
considerate tardive.

Qualora la candidatura sarà incompleta, al candi-
dato sarà chiesto di integrarla. Il candidato dovrà inte-
grare la candidatura entro cinque giorni dal ricevimen-
to della richiesta di integrazione. Qualora il candidato 
non integrerà o non completerà la candidatura entro il 
termine richiesto, la candidatura sarà respinta tramite 
decisione.

mailto:info@cancostiera.eu
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La candidatura è da considerarsi completa qualora 
contenga tutti gli elementi richiesti dal testo dell'invito 
pubblico. La presentazione della candidatura comple-
ta implica l’accettazione di tutti i termini, le condizioni 
e i criteri dell’invito pubblico e il candidato garantisce 
l’autenticità dei dati forniti.

Punto settimo
L'apertura delle candidature non sarà pubblica. Tut-

te le candidature debitamente contrassegnate saranno 
aperte ed esaminate dal punto di vista della completez-
za formale dalla CAN Costiera (di seguito: commissione 
di esperti) e quelle complete saranno valutate.

Saranno valutate solamente le candidature conse-
gnate entro il termine stabilito, debitamente compilate e 
firmate, e inviate all'indirizzo di posta elettronica info@
cancostiera.eu.

La commissione redigerà un verbale sull'apertura 
delle candidature.

Punto ottavo
Al termine della procedura di selezione, il candidato 

selezionato sarà informato per iscritto della sua selezi-
one entro 8 giorni dalla conclusione della procedura di 
selezione.

I candidati che non saranno selezionati saranno 
informati per iscritto della loro mancata selezione entro 
8 giorni dalla conclusione della procedura di selezione.

Punto nono
Per ulteriori informazioni sulla procedura di selezi-

one, rivolgersi a: info@cancostiera.eu.
Il Presidente del Consiglio

della Comunità Autogestita costiera della 
nazionalità italiana

Na podlagi Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni 
list RS, št. 163/22 z dne 27. 12. 2022, v nadaljeva-
nju: ZRTVS-1B), Comunità autogestita costiera della 
nazionalità italiana – Obalna samoupravna skupnost 
italijanske narodnosti, Župančičeva ulica 18, 6000 Ko-
per, objavlja naslednji

javni poziv
za imenovanje člana predstavnika italijanske 

narodne skupnosti v Svet RTV Slovenija
Prvič
Na podlagi druge točke tretjega odstavka 17. člena 

ZRTVS-1B ima italijanska narodna skupnost pravico 
imenovati enega člana predstavnika italijanske narodne 
skupnosti v svet RTV Slovenija.

Drugič
Člen 17.a ZRTVS-1B določa omejitve glede izvoli-

tve oziroma imenovanja članov v sveta RTV Slovenija, 
in sicer:

(1) V svet ne morejo biti izvoljene oziroma imeno-
vane osebe, ki so ob imenovanju ali v obdobju petih let 
pred imenovanjem bile:

– člani organov političnih strank na državni, regio-
nalni ali občinski ravni;

– poslanci Evropskega parlamenta ali uslužbenci in 
funkcionarji v organih Evropske unije;

– predsednik republike, predsednik vlade, poslanci, 
člani državnega sveta, župani, ustavni sodniki, ministri, 
državni sekretarji in drugi funkcionarji v državnih orga-
nih;

– generalni direktorji, generalni sekretarji ministr-
stev, direktorji organov v sestavi in vladnih služb, na-
čelniki upravnih enot ter direktorji občinske uprave ali 
tajniki občine.

(2) V svet prav tako ne morejo biti izvoljene oziroma 
imenovane osebe, ki so:

1. člani organov vodenja, upravljanja ali nadzora 
oziroma zaposlene pri konkurenčnih medijih, in osebe, 
ki imajo v teh medijih lastniške deleže;

2. zaposlene na RTV Slovenija, razen oseb iz 
1. točke tretjega odstavka 17. člena tega zakona;

3. člani Sveta za radiodifuzijo in zaposleni na Agen-
ciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slo-
venije ter člani oziroma zaposleni v drugih telesih, ki v 
upravnem postopku odločajo o podelitvi frekvenc ali 
drugih pravicah medijev oziroma zaposlenih v medijih, 
in osebe, ki sodelujejo v postopkih sprejemanja teh 
odločitev;

4. člani organov vodenja, upravljanja ali nadzora 
pravnih oseb, ki poslovno sodelujejo z RTV Slovenija;

5. ožji družinski člani vodilnih delavk in delavcev (v 
nadaljnjem besedilu: vodilnih delavcev) RTV Slovenija, 
kot so člani uprave RTV Slovenija, direktor radia, direk-
tor televizije in direktor digitalnih vsebin, ter tistih zapo-
slenih na RTV Slovenija, ki jih kot vodstvene delavce 
opredeljuje statut.

(3) Ožji družinski člani iz 5. točke prejšnjega od-
stavka so zakonec oziroma oseba, s katero živi v zunaj-
zakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski 
zvezi, otroci ter vnuki in starši ter druge osebe, ki živijo 
v skupnem gospodinjstvu.

Tretjič
V nadaljevanju 17.a člen ZRTVS-1B določa pogoje 

za imenovanje članov sveta.
Pogoji za imenovanje članov sveta so:
1. dosežena najmanj izobrazba, pridobljena po štu-

dijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazba, ki 
ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih pro-
gramih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja 
slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven;

2. najmanj deset let strokovnih delovnih izkušenj na 
delovnem področju upravičenca po doseženi izobrazbi 
iz prvega odstavka tega člena;

3. visoka osebna integriteta in moralni ugled;
4. pripravljenost in zmožnost s svojim znanjem, 

ugledom oziroma dosežki na relevantnem področju 
družbenega življenja prispevati k dobremu delovanju 
in krepitvi ugleda javne radiotelevizije, tako v Republiki 
Sloveniji kot v tujini;

5. državljanstvo Republike Slovenije;
6. da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi 

naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot šest mesecev;

7. da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožni-
ca zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti.

Četrtič
Kandidat mora v prijavi priložiti dokazila o izpol-

njevanju zgoraj navedenih pogojev in izkazati odlično 
znanje italijanskega jezika.

Prednostno bodo obravnavane prijave, v katerih 
kandidati izkazujejo dolgotrajno vez z italijansko naro-
dno skupnostjo.

Petič
Rok za vložitev prijave prične teči naslednji dan 

po objavi javnega poziva v Uradnem listu in se izteče 
15. dan od objave.

Vloge morajo biti poslane v italijanskem in sloven-
skem jeziku.

Vloge s prilogami se pošljejo na elektronski naslov 
OSSIN – Obalna samoupravna skupnost italijanske na-
rodnosti: info@cancostiera.eu. V okencu zadeva mora 
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biti elektronsko sporočilo opremljeno s pripisom »PER 
IL MEMBRO DEL CONSIGLIO RTV / ZA ČLANA SVE-
TA RTV«.

Šestič
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila poslana na 

elektronski naslov do konca izteka roka za prijavo.
Če je vloga formalno nepopolna, bo prijavitelj po-

zvan, da jo dopolni. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v 
petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Če prijavitelj 
vloge ne dopolni ali ustrezno ne dopolni v zahtevanem 
roku, se vloga zavrže s sklepom.

Vloga je popolna, če vsebuje vse bistvene sesta-
vine, ki jih določa besedilo javnega poziva. Oddaja po-
polne vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi 
pogoji in kriteriji javnega razpisa ter jamči za verodostoj-
nost navedenih podatkov.

Šedmič
Odpiranje vlog ne bo javno. Predsedstvo OSSIN 

(v nadaljevanju: strokovna komisija) bo vse pravilno 
označene vloge odprla in pregledala z vidika formalne 
popolnosti, popolne pa tudi ocenilo.

Ocenjene bodo samo v roku dostavljene, pravilno 
izpolnjene in podpisane vloge, ki bodo poslane na elek-
tronski naslov info@cancostiera.eu.

O odpiranju vlog strokovna komisija vodi zapisnik.
Osmič
Po opravljenem izbirnem postopku bo izbrani kan-

didat najkasneje v roku 8 dni od končanega postopka 
izbire pisno obveščen, da je bil izbran.

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obvešče-
ni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku 
izbire.

Devetič
Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pri-

dobite na elektronskem naslovu info@cancostiera.eu.
Predsednik sveta

Obalne samoupravne skupnosti  
italijanske narodnosti

Št. 096-0001/2023-1 Ob-1173/23

Občina Velike Lašče na podlagi Odloka o prora-
čunu Občine Velike Lašče za leto 2023 (Uradni list RS, 
št. 142/22) in 4. člena Pravilnika o dodelitvi sredstev za 
namen pokroviteljstva v Občini Velike Lašče (Uradni list 
RS, št. 32/19) objavlja

javni poziv
za sofinanciranje pokroviteljstva v Občini Velike 

Lašče v letu 2023
1. Predmet javnega poziva: sofinanciranje projek-

tov, dejavnosti, dogodkov, izvedenih v letu 2023, katerih 
pokrovitelj bo Občina Velike Lašče.

2. Okvirna vrednost: vrednost razpoložljivih sred-
stev za leto 2023 je 8.000,00 evrov (proračunska po-
stavka 04006).

3. Prijavitelji so lahko:
– fizične in pravne osebe, če projekt organizirajo na 

območju občine,
– fizične in pravne osebe, če je njihov projekt, ki je 

organiziran izven občine, pomemben za občino ali za 
širšo skupnost.

Prijavitelji morajo dogodke ali projekte prijaviti na 
predpisanem obrazcu.

4. Upravičeni stroški
Stroški povezani z izvedbo dogodka ali projekta, 

ki je skladen z merili iz 2. člena pravilnika. Stroški alko-
holnih pijač, tobačnih izdelkov in prostovoljno delo niso 
upravičeni stroški.

Podlaga za uveljavljanje sofinanciranja je sklenjena 
pogodba med občino in prijaviteljem ter poročilo o reali-
zaciji s priloženimi računi.

5. Višina dodeljenih sredstev
Upravičencem se lahko dodelijo finančna sredstva 

po naslednjih kriterijih ter ob sočasnem upoštevanju 
meril iz 2. člena Pravilnika:

višina kriterij

do 100,00 evrov
za sofinanciranje manjših prireditev in dejavnosti (prireditve, katere obiskovalci so v naprej 
določena publika oziroma je število obiskovalcev do 50) ali projektov, ki ustrezajo merilom  
iz 2. člena pravilnika

do 300,00 evrov
za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti (število obiskovalcev nad 50 in le-te še niso 
tradicionalne ter za občino večjega pomena) ali projektov, ki ustrezajo merilom iz 2. člena 
pravilnika

do 500,00 evrov
za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki so postala že tradicionalna in so za občino 
večjega pomena, z medregijsko ali mednarodno udeležbo ter z velikim promocijskim učinkom  
ali projektov, ki ustrezajo merilom iz 2. člena pravilnika

do 700,00 evrov
za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki so postala že tradicionalna in so za občino 
večjega pomena, z medregijsko in mednarodno udeležbo, z velikim promocijskim učinkom 
oziroma trajajo dalj časa 

do 1.000,00 evrov sofinanciranje prireditev in dejavnosti po posebni odločitvi župana z ustrezno utemeljitvijo  
ali projektov, ki ustrezajo merilom iz 2. člena pravilnika

6. Način in rok prijave
Prijavo je potrebno vložiti na obrazcu, ki je priloga 

tega poziva. Tako izpolnjena vloga bo obravnavana kot 
popolna. Če vloga ob vložitvi ni popolna, se vlagatelja 
pozove, naj vlogo v roku 15 dni dopolni. Če tega ne stori 
oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se 
vloga s sklepom zavrže.

Vloge pošljite po elektronski pošti na naslov obci-
na@velike-lasce.si ali po pošti na naslov: Občina Veli-
ke Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče z oznako 
»Prijava na poziv – pokroviteljstvo«.

Javni poziv je odprt do porabe sredstev, skrajni rok 
za oddajo prijav je četrtek, 2. november 2023.

7. Izid javnega poziva: vse popolne vloge obrav-
nava Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev 
za namen pokroviteljstva. Upravičenci prejmejo sklep 
o višini dodeljenih sredstev ter pogodbo o financira-
nju.

8. Informacije: dodatne informacije dobite vsak dan 
v poslovnem času občine na tel. 01/78-10-370.

Občina Velike Lašče

mailto:info@cancostiera.eu
mailto:obcina@velike-lasce.si
mailto:obcina@velike-lasce.si
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Št. 2153-7/2010/13(134-03) Ob-1172/23
Politična stranka Zveza za prihodnost, s skraj-

šanim imenom Za prihodnost in s sedežem v Žalcu, 
Cankarjeva ulica 5, ter z matično številko 4022629000, 
se izbriše iz registra političnih strank.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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02049-4/2007-18 Ob-3852/22
Sindikatu vzdrževalcev železniške infrastruktu-

re Slovenije, Trg OF 7, Ljubljana, ki ga zastopa Roman 
Jakopič, se odvzame lastnost reprezentativnosti v pokli-
cu progar/progarka, ki jo je pridobil z odločbo št. 02049-
4/2007-12 z dne 28. 5. 2008.

Evidence sindikatov
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 Ob-1181/23
Ime medija: Naš čas in Radio Velenje.
Izdajatelj: NAŠ ČAS časopisno-založniška in RTV 

družba, d.o.o., Kidričeva cesta 2A, 3320 Velenje.
Lastniki z najmanj 5 % deležem kapitala ali upra-

vljalskih oziroma glasovnih pravic:
– NAŠ ČAS časopisno-založniška in RTV družba, 

d.o.o., Kidričeva cesta 2A, 3320 Velenje 50,33 %
– EDIKTA, družba za trgovino, storitve in posre-

dništvo, d.o.o., Lavrica, Babnogoriška cesta 31F, 1291 
Škofljica – 8,7724 %

– LEPENKA, podjetje za proizvodnjo in predelavo 
papirja Tržič, d.d., Slap 8, 4290 Tržič – 9,3076 %

– Svet24, informativne vsebine, d.o.o. Vevška cesta 
52, 1260 Ljubljana – Polje – 9,4319 %

– LUXURIA storitve in trgovina, d.o.o. Ljubljana, 
Žaucerjeva ulica 12, 1000 Ljubljana – 9,0681 %

– CURATOR NOVA, posredovanje in prodaja, 
d.o.o., Središka ulica 4, 1000 Ljubljana – 8,6439 %.

Ogovorna oseba izdajatelja: Maja Oderlap, direk-
torica.

 Ob-1182/23
Ime medij: REPORTER, REPORTER MAGAZIN.
Izdajatelj: REPORTER MEDIA d.o.o., Vevška cesta 

52, 1260 Ljubljana - Polje.
Več kot 5 % kapitala in upravljalskih oziroma glaso-

valnih pravic imajo: Tara Milikić, Selo pri Radohovi vasi 
1, 1296 Šentvid pri Stični – 100 %.

Odgovorna oseba izdajatelja: Aleš Černigoj, direktor.

 Ob-1183/23
Ime medija: Radio Aktual Kum.
Izdajatelj: RADIO KUM TRBOVLJE, d.o.o., Trg svo-

bode 11A, 1420 Trbovlje.
Lastniki z najmanj 5 % deležem kapitala ali upra-

vljalskih oziroma glasovalnih pravic: STUDIO D, Regio-

nalna radijska postaja d.o.o., Ljubljanska cesta 26, Novo 
mesto – 100 %.

Ogovorna oseba izdajatelja: Simon Prelesnik, di-
rektor.

 Ob-1184/23

Ime medija: MUZIKA.
Izdajatelj: VIS VIRES, Domen Hren, s.p., Tovarni-

ška cesta 9B, 3214 Zreče.
Več kot 5 % kapitala in upravljalskih oziroma glaso-

valnih pravic imajo: Domen Hren, Tovarniška cesta 9B, 
3214 Zreče – 100 %.

Odgovorna oseba izdajatelja: Domen Hren.

 Ob-1185/23

Ime medija: Gorenjska televizija – GTV.
Izdajatelj: TELE-TV D.O.O., Oldhamska cesta 1A, 

4000 Kranj.
Direktor: Iztok Škofic.
Lastnik: 100 % Iztok Škofic, Golniška cesta 113, 

4000 Kranj.

 Ob-1212/23

Ime medija: Gorenjski glas, Gorenjskiglas.si
Izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, Nazorjeva 

ulica 1, 4000 Kranj
Lastniki, ki imajo več kot 5 % kapitala oziroma upra-

vljavskih pravic:
Gorenjski glas, časopisno podjetje, d.o.o., Kranj, 

Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj (35,7974 %), Delo Ča-
sopisno založniško podjetje d.o.o., Dunajska cesta 5, 
1000 Ljubljana (10,0000 %), Marija Volčjak, Virmaše 
15, 4220 Škofja Loka (13,1826 %), Cvetko Zaplotnik, 
Srednja Bela 10a, 4205 Preddvor (5,6821 %).

Direktorica družbe: Marija Volčjak
Organ upravljanja družbe: Skupščina družbenikov.

Objave po Zakonu o medijih



Stran 160 / Št. 11 / 27. 1. 2023 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Izvršbe

3033 VL 15439/2022 Os-3854/22

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani, 
opr. št. VL 15439/2022 z dne 23. 11. 2022 (ki je postal 
pravnomočen dne 22. 12. 2022) zaradi izterjave 375,91 
EUR, je bil dne 12. 12. 2022 v korist upnika Javno pod-
jetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, 
Ljubljana, opravljen rubež nepremičnine, ki ni vpisana v 
zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 143 (identifikacijska 
številka 16), ki se nahaja v stavbi št. 1534, k.o. Stožice, 
na naslovu Vojkova cesta 91, Ljubljana, last dolžnika 
Marka Korača, Vojkova cesta 91, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 12. 2022

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

VL 31227/2022 Os-1078/23

Okrajno sodišče v Litiji je v izvršilni zadevi upnika 
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, ki 
ga zastopa odv. Manja Grosek – odvetnica, Partizanska 
cesta 36, Maribor, zoper dolžnika Darka Čoliča, Maistrova 
ulica 10, Litija, zaradi izterjatve 1.287,08 EUR, sklenilo: 

Za začasnega zastopnika dolžnika Darka Čoliča, za-
dnje znano prebivališče Maistrova ulica 10, Litija, se ime-
nuje odvetnik Iztok Šubara, Ulica 1. junija 36, Trbovlje.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 10. 1. 2023

VL 59342/2022 Os-1056/23

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche 
Inter Auto d.o.o., Bravničarjeva ulica 5, Ljubljana, ki ga 
zastopa odv. Odvetniška družba Sočan in Bogataj o.p. 
d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku Kristja-
nu Štefanič, Kasernstrasse 90, Graz, zaradi izterjatve 
3.896,79 EUR, sklenilo:

Dolžniku Kristjanu Štefanič, Kasernstrasse 90, Graz 
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. Aleksandra 
Pavlič, Oplotniška 1a, 3210 Slovenske Konjice.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik aloi njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2023

N 71/2022-14 Os-1076/23

Okrajno sodišče v Murski Soboti je v nepravdni za-
devi predlagajoče stranke Marka Nabergoj, Dolga ulica 
30, Moravske Toplice, ki ga zastopa Andreja Ritonja 

Špilak, odvetnica v Murski Soboti, zoper nasprotno ude-
leženko Frančiško roj. Cug Vaš, Selo 24, Prosenjakovci, 
sedaj neznanega prebivališča, zaradi razdružitve ne-
premičnin, s sklepom opr. št. N 72/2022-5 z dne 26. 10. 
2022 nasprotni udeleženki Frančiški roj. Cug Vaš, na 
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o 
pravdnem postopku, ki se uporablja na podlagi 42. člena 
Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) postavilo za-
časnega zastopnika, odvetnika Peter Matijo, Slomškova 
ulica 41, Murska Sobota, saj je nasprotna udeleženka 
Frančiška roj. Cug Vaš neznanega bivališča in nima 
pooblaščenca.

Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je 
postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopni-
ka, in sicer od dneva postavitve in vse do takrat, dokler 
nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen za social-
ne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 1. 2023

N 83/2022-16 Os-1077/23

Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni so-
dnici Klaudiji Zadravec Ščančar, v nepravdni zadevi pre-
dlagajoče stranke Anje Farič, EMŠO: 3012991505031, 
Selo 20A, Prosenjakovci, ki jo zastopa odvetnica Si-
mona Horvat, Sodna ulica 1, Murska Sobota, zoper 
nasprotna udeleženca: 1. Marija Balažič, neznanega 
bivališča na Madžarskem in 2. Koloman Balažič, nezna-
nega bivališča v ZDA, zaradi delitve solastnih nepremič-
nin, s sklepom opr. št. N 83/2022-14 z dne 10. 1. 2023 
nasprotnima udeležencema Kolomanu Balažič in Mariji 
Balažič na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku, ki se uporablja na pod-
lagi 42. člena Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) 
postavilo začasno zastopnico Melito Gorza, Prosenja-
kovci 92, Prosenjakovci, saj sta nasprotna udeleženca 
Koloman Balažič in Marija Balažič neznanega bivališča 
in nimata pooblaščenca.

Začasna zastopnica ima v postopku, za katerega je 
postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopni-
ka, in sicer od dneva postavitve in vse do takrat, dokler 
nasprotna udeleženca ali njun pooblaščenec ne nastopita 
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 1. 2023

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 112/2022 Os-1022/23

Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski 
postopek po pokojni Mariji Hiti, rojeni 20. 12. 1906, 
hčeri Janeza Hitija in Frančiške Hiti, rojene Tekavec, 
z domnevnim zadnjim bivališčem Selšček 26, Begunje 
pri Cerknici, sodno razglašeni za mrtvo, tako da za dan 
njene smrti velja 16. 11. 1915.

Sodišče nima podatkov o tem, ali ima pokojna dedi-
če prvega in drugega dednega reda. Prav tako sodišču 
niso znani vsi pokojničini dediči tretjega dednega reda. 

Objave sodišč
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Znani so le potomci oziroma dediči zapustničine pokojne 
tete Marije Tekavec, to so vnuki zapustničine pokojne 
sestrične Marije Rudolf oziroma otroci pokojnih otrok 
Marije Rudolf Janeza Sernela st. (Janez Sernel ml.), 
Alojza Sernela (Marija Sernel in Dušan Sernel), Ludvi-
ka Sernela (ni imel otrok, poročen je bil s Petro Sernel), 
in Franca Sernela (Franc Sernel ml., Marija Sernel in 
Janez Sernel). Sodišče na podlagi 206. člena Zakona 
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem po-
stopku po pokojni Mariji Hiti, naj se javijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica.

Po poteku enoletnega oklicnega roka bo sodišče 
zapuščinski postopek nadaljevalo in ga končalo na pod-
lagi podatkov, ki jih bo imelo takrat.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 4. 1 2023

D 415/2016 Os-3472/22
Zapuščinska zadeva po pok. Federichi Stepanchi-

ch, por. Sgarbossa, roj. dne 19. 6. 1910, z zadnjim zna-
nim prebivališčem v Trstu, Strada di Fiume 127, R Italija, 
ki je umrla dne 3. 1. 2001.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stničine dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o za-
pustničinih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 11. 2022

D 247/2022 Os-3521/22
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier v 

zapuščinski zadevi po dne 1. 1. 1965 umrlem (razglaše-
nem za mrtvega) Antonu Kuharju, nazadnje stanujočem 
Mladje 10, p. Podbočje, drž. R Slovenije, izven naroka 
dne 8. novembra 2022 podaja naslednji oklic:

Zakoniti dediči po pokojnem Antonu Kuharju, raz-
glašenem za mrtvega dne 1. 1. 1965, nazadnje stanu-
jočem Mladje 10, p. Podbočje se pozivajo, da v roku 
1 leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega 
sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo svoje pravice 
do zapuščine.

Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 8. 11. 2022

II D 769/2015 Os-3765/22
V zapuščinski zadevi po pokojnem Borislavu Drčar, 

roj. 10. 4. 1953, umrl 7. 4. 2015, državljan RS, razvezan, 
nazadnje stan. Meljski hrib 17, Maribor, gre za zapušči-
no 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 okli-

ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v 
stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se za-
puščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapu-
ščine brez dedičev, če v čestih 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 zapu-
ščine 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 zapustni-
kove dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 12. 2022

D 525/2022 Os-3789/22
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po dne 25. 6. 2022 umrlem Esatu Bytyqi, roj. 1. 5. 
1953, z zadnjim stalnim prebivališčem Erjavčeva ulica 
9, Nova Gorica.

Zapustnikovi zakoniti dediči I. dednega reda so se 
dedovanju odpovedali, zato pridejo v poštev za dedo-
vanje dediči II. (oče, mati oziroma bratje in sestre) in 
III. dednega reda (zap. tete in strici oziroma bratranci in 
sestrične), ki pa sodišču niso znani.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo 
tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, 
sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o 
zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo 
in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 12. 2022

D 608/2019 Os-1016/23
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po dne 28. 9. 2019 umrlem Ostrouška Marju, roj. 
14. 1. 1930, z zadnjim stalnim prebivališčem Lemutova 
ulica 25, Nova Gorica.

Kot zapustnikov zakoniti dedič bi prišel v poštev tudi 
zap. sin Željko, katerega drugi podatki in prebivališče 
sodišču ni znano.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo 
tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, 
sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o 
zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo 
in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 12. 2022

D 145/2022 Os-3851/22
Okrajno sodišče v Novem mestu, v zapuščinski za-

devi po pokojnem Novaku Trivić, rojenem 15. 6. 1943, 
umrlem 24. 11. 2020, z zadnjim stalnim prebivališčem 
Vavpotičeva ulica 1, Novo mesto, izdaja naslednji oklic 
neznanim upnikom zapuščine brez dedičev:
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Pozivajo se neznani upniki po pokojnem Novaku 
Trivić, rojenem 15. 6. 1943, umrlem 24. 11. 2020, z za-
dnjim stalnim prebivališčem Vavpotičeva ulica 1, Novo 
mesto, ki lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica 
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določba-
mi 142.b člena Zakona o dedovanju.

Po preteku šest mesečnega roka bo zapuščina brez 
dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik 
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine 
v stečajno maso stečaja zapuščine. Republike Slovenija 
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in 
zapustnikovih obveznostih lahko upniki pridobijo pri za-
puščinskem sodišču.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 16. 12. 2022

D 408/2021-32 Os-3856/22

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-
devi po pokojnem Rajku Kastelic, rojen 6. 6. 1956, umrl 
20. 7. 2021, Škocjan 24, Škocjan, objavlja naslednji 
oklic:

Pozivajo se neznani upniki po pokojnem, ki lahko 
v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso za-
puščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena 
Zakona o dedovanju.

Po preteku šestmesečnega roka bo zapuščina brez 
dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik 
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine 
v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija 
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in 
zapustnikovih obveznosti lahko upniki pridobijo pri za-
puščinskem sodišču.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 23. 12. 2022

D 295/2021 Os-3700/22

Pri Okrajnem sodišču v Žalcu je v teku zapuščinski 
postopek po dne 14. 6. 2021 umrli Frančiški Poznič 
Berglez, EMŠO: 2411967505150, razvezana, drža-
vljanka Republike Slovenije, zadnje prebivališče Loči-
ca pri Vranskem 17, Vransko, ki se vodi pod opr. št. D 
295/2021. Zakoniti dediči po zapustnici so neznani.

Sodišče poziva s tem oklicem neznane upnike, da 
v roku 6 mesecev od dneva objave tega oklica vložijo 
zahtevo za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine v skladu z določbami 142.b člena Zakona o 
dedovanju (ZD), sicer bo zapuščina brez dedičev prešla 
na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgo-
varja za zapustničine dolgove.

Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in za-
pustničinih obveznostih, lahko upniki pridobijo pri Okraj-
nem sodišču v Žalcu.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 7. 12. 2022

D 296/2021 Os-1074/23
Pri Okrajnem sodišču v Žalcu je v teku zapuščinski 

postopek po dne 27. 6. 2021 umrli Elizabeti Marenčič, 
EMŠO: 1505943506033, samska, državljanka Republi-
ke Slovenije, zadnje prebivališče Pernovo 4/a, Žalec, 
ki se vodi pod opr. št. D 296/2021. Zakoniti dediči po 
zapustnici so neznani.

Sodišče poziva s tem oklicem neznane upnike, da 
v roku 6 mesecev od dneva objave tega oklica vložijo 
zahtevo za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine v skladu z določbami 142.b člena Zakona o 
dedovanju (ZD), sicer bo zapuščina brez dedičev prešla 
na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgo-
varja za zapustničine dolgove.

Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in za-
pustničinih obveznostih, lahko upniki pridobijo pri Okraj-
nem sodišču v Žalcu.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 5. 1. 2023

Oklici pogrešanih

N 66/2022 Os-1006/23
Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za raz-

glasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Joanes 
Bersan (Ivan Režan), Babiči 206, Marezige, za mrtvega.

Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki 
kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to spo-
ročijo tukajšnjemu sodišču v 3 mesecih od objave tega 
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanca 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 12. 2022

I N 16/2020 Os-3860/22
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog pre-

dlagatelja Petra Majer, Gradišče nad Prvačino 33, Ren-
če, zoper nasprotnega udeleženca Antona Černe, z 
zadnjim znanim prebivališčem Gradišče 8, ki ga zastopa 
skrbnik za poseben primer Ivan Kokošin Fon, odvetnik iz 
Tolmina, postopek zaradi dokazovanja smrti.

Iz krstnega lista (testimonium baptismatis) izhaja, 
da se je nasprotni udeleženec Anton Černe rodil v Gra-
dišču, Oševljek, 26. 1. 1963, očetu Antonius Černe in 
materi Catharina, roj. Keršovan. Iz mrliškega lista (testi-
monium mortis) pa izhaja, da je imenovani umrl 22. 2. 
1921, kar predstavlja tudi zadnji podatek o pogrešanem. 
Drugi podatki o pogrešanem ne obstajajo.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti Antona Černeta, naj javijo tukajšnjemu sodišču 
v roku 15 dni po objavi oklica v Uradnem listu RS, ogla-
sni deski UE Nova Gorica ter sodni deski tega sodišča, 
sicer bo po poteku tega roka sodišče izdalo sklep o 
dokazu smrti.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 12. 2022
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Spričevala preklicujejo

Ferle Starina Mihaela, V gaju 1, Radeče, diplomo 
številka 10599, Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze 
v Mariboru, izdano 14. 6. 1993, na ime Ferle Mihaela. 
gne‑344767

Drugo preklicujejo

4M4U TRANSPORT D.O.O., Smetanova ulica 27, 
Maribor, izvod licence, št. GE013061/09207/006, za vo-
zilo Renault Master, reg- št. MB VB-154, veljaven do 
21. 5. 2027. gno‑344782

BIZJAK ALEKSANDER d.o.o., Spodnji Plavž 
14F, Jesenice, digitalno tahografsko kartico, 
št. 107050027860002, izdano na ime Kitić Miro, izdal 
Cetis d.d. gnp‑344781

BOTRAN D.O.O., Vipavska cesta 2 C, Ajdovščina, 
izvod licence, št. GE012173/07460/003, za vozilo, reg. 
št. LJ99-VRB, veljaven do 19. 5. 2026. gnn‑344783

BZ TRANSPORT d.o.o., Letališka cesta 16, Lju-
bljana, licenco, št. GE011803/05869/039. gnz‑344771

DANY ŠPED, d.o.o., Rozmanova ulica 33, Krško, 
dovolilnico, št. 2971, za državo BiH, oznaka države: 
070/11. gnw‑344774

DANY ŠPED, d.o.o., Rozmanova ulica 33, Krško, 
dovolilnico, št. 2973, za državo BiH, oznaka države: 
070/11. gnv‑344775

DANY ŠPED, d.o.o., Rozmanova ulica 33, Krško, 
dovolilnico, št. 2984, za državo BiH, oznaka države: 
070/11. gnu‑344776

DANY ŠPED, d.o.o., Rozmanova ulica 33, Krško, 
dovolilnico, št. 2985, za državo BiH, oznaka države: 
070/11. gnt‑344777

Fišer Mitja, Sotensko pri Šmarju 6, Šmarje pri Jelšah, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500053111000, iz-
dal Cetis d.d. gnl‑344785

KAASS – PREVOZI, d. o. o., Puhova ulica 14, Ptuj, 
dovolilnico, št. 3672, za državo BiH, oznaka države: 
070. gnj‑344787

LADO D.O.O., Duplje 34 B, Vipava, izvod licence, 
št. 016428/001, za vozilo Mercedes, reg. št. GO RK-
944, veljavno do 11. 2. 2024. gnd‑344768

LADO D.O.O., Duplje 34 B, Vipava, izvod licence, 
št. 016428/002, za vozilo MAN, reg. št. GO A0-223, ve-
ljavno do 11. 2. 2024. gnc‑344769

Loparnik Kristijan, Premantura Selo 215, 52203 
Medulin, Hrvaška, pomorsko knjižico, št. 001936, izda-
no pri Upravi RS za pomorstvo v Kopru, 30. 8. 2021. 
gnk‑344786

MATEJ BREZOVNIK S.P., Pameče 104, Slovenj 
Gradec, izvod licence, št. 017607/001, za vozilo, reg. 
št. SG KN-066, veljaven od 19. 5. 2021 do 19. 5. 2026. 
gnq‑344780

Probojčević Đorđe, Šentiljska cesta 163B, Pe-
snica pri Mariboru, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500027566003, izdal Cetis d.d.. gnb‑344770

Pungertar Matej, Vrhpolje 205a, Kamnik, diplomo 
Zavoda IRC, Višje strokovne šole (komunala), izdano 
leta 2008. gnm‑344784

REJA TRANSPORT d.o.o., Istrska ulica 36, Kozi-
na, dovolilnico, št. 3488, za državo BiH – tretja država, 
oznaka države: 070/11. gnf‑344766

SANJIN KUČIĆ S.P., Ulica pod cerkvijo 7, Koper 
– Capodistria, licenco, št. 01649/AČO27-2-1180/2022. 
gns‑344778

SANJIN KUČIĆ S.P., Ulica pod cerkivjo 7, Koper 
– Capodistria, licenco, št. 016493/RB27-2-1526/2021. 
gnr‑344779

Stankovic Stefan, Milutina Milankoviča 58/39, 
11070 Beograd, licenco, št. SI 005071, izdano 21. 11. 
2022, veljavno do 20. 11. 2027. gnx‑344773

Z LOGISTIK d.o.o., Dunajska cesta 10, Ljubljana, 
dovolilnico, št. 703284, oznaka države TR, država Tur-
čija. gnd‑344772

Preklici
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