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Javni razpisi

Št. 102-2/2014/45 Ob-3136/22

Obvestilo 
o najavi odprtja tretjega javnega razpisa za ukrep 

Zdravje in varnost iz Operativnega programa  
za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo  

in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje  
2014–2020

Predmet javnega razpisa: na podlagi Uredbe o iz-
vajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega pro-
grama za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo 
in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 
(Uradni list RS, št. 89/20, 90/21 in 115/22) Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja najavo 
tretjega javnega razpisa za ukrep Zdravje in varnost.

Skupna razpoložljiva višina sredstev: višina nepo-
vratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij 
v okviru javnega razpisa, znaša 122.072,24 eurov, od 
tega znaša prispevek Evropske unije 91.554,18 eurov 
(75 %) ter prispevek Republike Slovenije 30.518,06 eu-
rov (25 %).

Začetek vnosa vlog: vnos in oddaja vlog v elek-
tronski sistem Agencije Republike Slovenije za kme-
tijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu 
ARSKTRP) se začne prvi delovni dan po izteku enain-
dvajsetih dni od objave najave javnega razpisa v Urad-
nem listu Republike Slovenije. Javni razpis je odprt do 
porabe sredstev oziroma do objave Ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano o zaprtju javnega razpisa 
na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

Obdobje upravičenosti: sofinancira se upravičene 
stroške v naložbe, ki bodo pri prijavitelju nastali v ob-
dobju od vložitve vloge do dokončanja operacije. Zadnji 
zahtevek za povračilo sredstev mora upravičenec oddati 
na ARSKTRP najpozneje do 30. septembra 2023.

Upravičenci: upravičenci do podpore so pravne 
osebe, samostojni podjetniki posamezniki in ribiči – fi-
zične osebe v skladu z zakonom, ki ureja morsko ribi-
štvo, ki so lastniki, solastniki ali uporabniki ribiških plovil 
z veljavnim dovoljenjem za gospodarski ribolov, izdanim 
v Republiki Sloveniji.

Dodatne informacije: javni razpis, prijavni obrazec 
in razpisna dokumentacija so z dnem te objave dosto-
pni na osrednjem spletnem mestu državne uprave, v 
zbirki javnih objav Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 600-197/2022/2 Ob-3146/22
Na podlagi sedmega odstavka 81. člena Zakona 

o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

Št. 3301-1/2022-SRRS-25 Ob-3130/22

Sprememba

Slovenski regionalno razvojni sklad objav-
lja spremembe Javnega razpisa za pred- finan-
ciranje 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, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju 
oziroma točki 1.1 »Višina sredstev«, se besedilo po 
novem glasi:

Skupni razpisani znesek je 5.000.000 EUR, kot 
sledi v nadaljevanju

Znesek  
v EUR

Postavka 
– leto

Oblika  
sredstev

Vir  
sredstev

5.000.000 2022 Posojilo Namensko 
premoženje 

Sklada
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-

menjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 0301-1/2022-SRRS-45 Ob-3131/22

Sprememba

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-
membe Javnega razpisa za sofinanciranje projektov 
lokalne in regionalne javne infrastrukture; C – OBČINE, 
št. 0301-1/2022-SRRS-16, objavljenega v Uradnem listu 
RS, št. 79/22 z dne 3. 6. 2022, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju 
oziroma točki 1.1 »Višina sredstev«, se besedilo po 
novem glasi:

Skupni razpisani znesek je 9.000.000 EUR, kot 
sledi v nadaljevanju

Znesek  
v EUR

Iz postavke  
za leto

Oblika 
sredstev

Vir sredstev

9.000.000 2022 Posojilo Sredstva 
Sklada

Slovenski 
regionalno 

razvojni 
sklad

Sklad razpisuje sredstva delno iz naslova zadolži-
tve pri Evropski investicijski banki.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad
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(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 
– popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 
– ZZNŠPP), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 
195/20 – odl. US), Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, 
št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP), Proračuna Repub-
like Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, št. 187/21), 
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 
126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 
– ZDeb) in 19. člena Pravilnika o sofinanciranju šolskih 
tekmovanj (Uradni list RS, št. 74/21 in 113/22), Ministr-
stvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja

javni razpis
za sofinanciranje selekcijskih šolskih tekmovanj  

v šolskih letih 2022/2023 in 2023/2024
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpi-

sa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 
1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje selekcij-

skih šolskih tekmovanj v osnovni šoli s področij tuji jeziki 
in biologija ter v srednji šoli s področij tuji jeziki, tehnika 
in tehnologija, računalništvo in informatika in zgodovina 
(v nadaljevanju: selekcijska tekmovanja) v šolskih letih 
2022/2023 in 2023/2024.

Prijavitelj posamičnega selekcijskega tekmovanja, 
ki je bilo kot selekcijsko ali interesno tekmovanje, izbra-
no za sofinanciranje v javnem razpisu za sofinanciranje 
selekcijskih in interesnih šolskih tekmovanj v šolskih letih 
2021/2022, 2022/2023 in 2023/2024 št. 600-118/2021/4 
z dne 13. 8. 2021 in v javnem razpisu za sofinanciranje 
selekcijskih in interesnih šolskih tekmovanj v šolskih letih 
2021/2022, 2022/2023 in 2023/2024 št. 600-290/2021/3 
z dne 10. 1. 2022, ni upravičen do ponovnega sofinanci-
ranja za isto tekmovanje.

3. Pogoji, kriteriji in upravičeni stroški za selekcijska 
in interesna tekmovanja

3.1 Pogoji, kriteriji in upravičeni stroški za selekcij-
ska tekmovanja

3.1.1 Pogoji za prijavo
Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu za 

selekcijska tekmovanja predložiti zahtevana dokazila, ki so 
razvidna iz spodnje tabele in izpolnjevati naslednje pogoje:

POGOJ DOKAZILA
1. Selekcijska tekmovanja so tekmovanja s področja znanstvene discipline 

ali več znanstvenih disciplin, ki so povezana z učnimi načrti oziroma s katalogi 
znanj predvsem iz naslednjih predmetov ali predmetnih področij: slovenščina 
ali italijanščina ali madžarščina, tuji jeziki, zgodovina, geografija, matematika, 
fizika, tehnika in tehnologija, računalništvo in informatika, astronomija, 
filozofija, ekonomija, psihologija, logika, kemija, biologija in naravoslovje.

– Pravilnik tekmovanja, 
iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje pogoja

2. Ministrstvo sofinancira v osnovnošolskem izobraževanju eno selekcijsko 
tekmovanje s posameznega področja iz prejšnjega odstavka od šestega 
razreda dalje in eno v srednješolskem izobraževanju. V osnovnošolskem 
izobraževanju se mora selekcijsko tekmovanje organizirati vsaj za osmi 
in deveti razred, v srednješolskem izobraževanju pa vsaj za zadnji dve leti 
izobraževalnega programa.

– Pravilnik tekmovanja, 
iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje pogoja

3. Selekcijsko tekmovanje v srednješolskem izobraževanju se mora nadaljevati 
z evropskim, regionalnim ali svetovnim tekmovanjem, ki izpolnjuje pogoje iz 
17. oziroma 18. člena Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj (Uradni 
list RS, št. 74/21 in 113/22; v nadaljevanju: pravilnik) že vsaj dve leti pred 
objavo javnega razpisa za sofinanciranje.
Za selekcijsko tekmovanje iz prejšnjega stavka se šteje tudi selekcijsko 
tekmovanje, ki nastane z združenjem dveh ali več tekmovanj, pri čemer 
se za izpolnjevanje kriterijev od 1. do 5. točke prvega odstavka 12. člena 
pravilnika1 upoštevajo kazalniki posamičnega tekmovanja ali organizatorja 
tekmovanja, ki izkazujejo višje vrednosti.

– Pravilnik tekmovanja, 
iz katerega je razviden 
postopek izbora tekmovalcev 
za natančno določeno 
mednarodno tekmovanje
in
– Natis/izpis iz uradnih 
spletnih strani mednarodnega 
tekmovanja, iz katerega so 
razvidni naslednji podatki:
a) število let/število izvedb 
mednarodnega tekmovanja
b) število sodelujočih držav za 
posamezna leta v zadnjih petih 
letih, ko je bilo tekmovanje 
izvedeno

4. Selekcijska tekmovanja se izvajajo stopenjsko (šolska, regijska, državna 
tekmovanja). Vsako tekmovanje ima najmanj dve stopnji, pri čemer mora 
biti šolska oziroma regijska stopnja, kadar šolska stopnja ni organizirana, 
dostopna vsem učencem, dijakom, vajencem ali študentom višjih strokovnih 
šol. Na prvo stopnjo tekmovanja se tekmovalci prijavijo na šoli, ki jo obiskujejo.

– Pravilnik tekmovanja, 
iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje pogoja

1 1. povprečno število tekmovalcev v preteklih treh letih (oziroma zadnjih letih, ko je bilo tekmovanje v celoti organizirano),
2. število in vrsta mednarodnih dosežkov tekmovalcev na tekmovanjih, ki so opredeljena v 17. členu pravilnika v zadnjih 

treh letih,
3. število in vrsta mednarodnih dosežkov tekmovalcev na tekmovanjih, ki so opredeljena v 18. členu pravilnika v zadnjih 

treh letih,
4. število let izvajanja tekmovanja,
5. število let organiziranja tekmovanj.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3501
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Prijava na javni razpis mora biti skladna predmetom 
javnega razpisa, pri čemer mora prijava upoštevati ča-
sovni in finančni okvir tega javnega razpisa.

3.1.2 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu za 
prijavitelje selekcijskih tekmovanj

Za sofinanciranje lahko kandidirajo pravne osebe 
(v nadaljevanju besedila: organizator selekcijskih tekmo-
vanj), ki predložijo zahtevana dokazila, ki so razvidna iz 
spodnje tabele in izpolnjujejo naslednje pogoje:

POGOJ DOKAZILA
1. organizirajo in izvajajo tekmovanja iz 8. člena pravilnika že vsaj pet let pred 

objavo javnega razpisa
– Obrazec 3 – Izjava 
organizatorja selekcijskega 
tekmovanja

2. ne zahtevajo plačila kotizacij ali nabave posebne opreme oziroma 
pripomočkov (namensko periodično gradivo, učno gradivo) za sodelovanje na 
tekmovanju

– Pravilnik tekmovanja, 
iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje pogoja
in
– Obrazec 3 – Izjava 
organizatorja selekcijskega 
tekmovanja

3. imajo sprejeta pravila o organizaciji in izvedbi tekmovanja, ki je predmet 
sofinanciranja, ki so skladna s pravilnikom in objavljena na spletni strani 
organizatorja ali spletni strani tekmovanja. Pravila določajo najmanj:
– vsebino, cilj in opredelitev selekcijskih tekmovanj (splošni del pravil),
– postopek prijave na selekcijsko tekmovanje,
– opis organizacije selekcijskih tekmovanj in priprave nalog za tekmovanje,
– napredovanja tekmovalcev v naslednjo stopnjo selekcijskega tekmovanja, 
pri čemer lahko na podlagi rezultata na državni stopnji tekmovanja sodeluje 
največ 500 tekmovalcev ne glede na število tekmovalnih skupin ali kategorij,
– določitev števila priznanj skladno s kriteriji iz 27., 28., 29. in 30. člena 
pravilnika,
– postopek razglasitve rezultatov tekmovanja in podelitve priznanj ter nagrad,
– postopek reševanja ugovorov tekmovalcev glede neuradnih rezultatov 
in izvedbe selekcijskih tekmovanj,
– viri financiranja

– Pravilnik tekmovanja, 
iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje pogoja 
(vsebovani vsi elementi 
v skladu s Pravilnikom)

4. zagotovijo tajnost nalog za tekmovanje, posredujejo tekmovalne naloge 
v elektronski obliki za šolsko raven in v ustreznem številu za vse tekmovalce 
za regionalno in državno raven na posamezna mesta izvajanja tekmovanja 
in po zaključku tekmovanja na posamezni stopnji seznanijo tekmovalce z 
rešitvami, kot je to določeno v drugem odstavku 13. člena pravilnika

– Pravilnik tekmovanja, 
ki ni v nasprotju z zahtevanim 
pogojem
in
– Obrazec 3 – Izjava 
organizatorja selekcijskega 
tekmovanja

5. zagotovijo selekcijska tekmovanja na narodnostno mešanih območjih v 
skladu z zakonom, ki ureja posebne pravice italijanske in madžarske narodne 
skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja oziroma zagotovijo oblikovno-
tehnične prilagoditve za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami

– Pravilnik tekmovanja, 
ki ni v nasprotju z zahtevanim 
pogojem
in
– Obrazec 3 – Izjava 
organizatorja selekcijskega 
tekmovanja

3.1.3 Kriteriji za izbor selekcijskih tekmovanj
Prijavitelj za izpolnjevanje posameznega kriterija 

vlogi priloži zahtevana dokazila, ki so razvidna iz spod-
nje tabele. Za sofinanciranje selekcijskih tekmovanj se 
uporabijo naslednji kriteriji:

KRITERIJ LESTVICA TOČKE MAX 
TOČK DOKAZILA

1. povprečno število tekmovalcev 
v preteklih treh letih 
(oziroma zadnjih letih, ko je bilo 
tekmovanje v celoti organizirano)

Do 500 5 točk 10 točk – kopija strani posameznih letnih 
poročil, iz katerih je razvidno 
natančno število tekmovalcev 
za kategorijo tekmovanja, ki ga 
organizator prijavlja
ali

Od 501 do 4000 7 točk
Nad 4000 10 točk
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KRITERIJ LESTVICA TOČKE MAX 
TOČK DOKAZILA

– natis spletne strani, iz katerega 
je razvidno natančno število 
tekmovalcev za posamezna leta
za kategorijo tekmovanja, ki ga 
organizator prijavlja
ali
– natis/izpis iz evidenc strežnika, 
iz katerega je razvidno natančno 
število tekmovalcev za posamezna 
leta za kategorijo tekmovanja, ki ga 
organizator prijavlja 

2. število in vrsta mednarodnih 
dosežkov tekmovalcev 
na tekmovanjih, ki so opredeljena 
v 17. in 18. členu tega pravilnika 
v zadnjih treh letih

Svetovno zlato 
priznanje

10 točk 30 točk selekcijsko srednješolsko:
– natis iz spletne strani 
organizatorja mednarodnega 
tekmovanja, pri čemer je 
razvidno število sodelujočih 
držav za posamezno leto in 
poimenski seznam dobitnikov 
priznanj/dosežkov/medalj za 
posamezno leto
selekcijsko osnovnošolsko:
– natis iz spletne strani 
organizatorja mednarodnega 
tekmovanja, pri čemer je 
razvidno število sodelujočih 
držav za posamezno leto in 
poimenski seznam dobitnikov 
priznanj/dosežkov/medalj za 
posamezno leto
in
– Pravilnik tekmovanja, iz katerega 
je razviden postopek izbora 
tekmovalcev za natančno določeno 
mednarodno tekmovanje
in
– Natis/izpis iz uradnih spletnih 
strani mednarodnega tekmovanja, 
iz katerega so razvidni naslednji 
podatki:
a) število let/število izvedb 
mednarodnega tekmovanja
b) število sodelujočih držav za 
posamezna leta v zadnjih petih 
letih, ko je bilo tekmovanje 
izvedeno

Svetovno srebrno 
ali evropsko zlato 
priznanje

7 točk

Svetovno 
bronasto ali 
evropsko srebrno 
priznanje

5 točk

Evropsko 
bronasto 
priznanje

3 točke

3. število let izvajanja tekmovanja Od 6 do 15 let 5 točk 10 točk – izjava organizatorja tekmovanja

Od 16 do 25 let 7 točk

Nad 25 let 10 točk

4. število let organiziranja tekmovanj Od 6 do 15 let 5 točk 10 točk – izjava organizatorja tekmovanja

Od 16 do 25 let 7 točk

Nad 25 let 10 točk

5. izobrazba in leta delovanja članov 
tekmovalne komisije 
s področja selekcijskega 
tekmovanja

člani tekmovalne 
komisije ali 
drugače 
poimenovane
komisije, 
ki pripravlja 
tekmovalne 
naloge, ki so 
zaključili študijski 
program

1 točka 
na člana, 

največ 
5 točk

5 točk – kopija sklepov o imenovanju 
tekmovalnih komisij za dve pretekli 
in šolsko leto 2022/2023
in
– evidenčna številka v bazi ARRS 
(številko raziskovalca – SICRIS) 
za posameznega člana tekmovalne 
komisije oziroma ustrezne podatke 
za preverjanje izpolnjevanja 
kriterija
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KRITERIJ LESTVICA TOČKE MAX 
TOČK DOKAZILA

3. stopnje2, ki 
sodelujejo v 
tekmovalnih 
komisijah 
s področja 
selekcijskega 
tekmovanja že 
najmanj 2 leti pred 
objavo javnega 
razpisa

6. izobraževanja za mentorje 4–7 ur v tekočem 
šolskem letu

5 točk 10 točk – načrt izobraževanj, ki vključuje 
število ur, način izvedbe, ciljne 
skupine, vsebino izobraževanja Več kot 7 ur v 

tekočem šolskem 
letu

10 točk

7. dodatni viri financiranja Donator, 
ki ni proračunski 
uporabnik 
do vključno 
1000 EUR

1 točka 3 točke – izjava prijavitelja, iz katere je 
razvidna višina donacije in donator
ali
– pogodba o donaciji

Donator, ki ni 
proračunski 
uporabnik nad 
1000 EUR

3 točke

8. Višina potrebnih sredstev 
za izvedbo tekmovanja 
na tekmovalca*

Glej spodaj* – izjava prijavitelja, iz katere je 
razvidna višina potrebnih sredstev 
za izvedbo tekmovanja letno in 
povprečno število tekmovalcev 
v zadnjih treh letih, ko je bilo 
tekmovanje v celoti izvedeno

2 Za preverjanje izpolnjevanja kriterija prijavitelj soglaša (Obrazec 6 – Izjava o sprejemanju pogojev), da ministrstvo po 
uradni dolžnosti pridobi podatke iz uradnih evidenc, to je Evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva v Repub-
liki Sloveniji (eVŠ). V primeru, da predmetnih podatkov ne bo mogoče preveriti iz navedene uradne evidence, bo ministrstvo 
preverilo izpolnjevanje pogoja pri prijavitelju. V kolikor je študijski program 3. stopnje pridobljen v tujini mora prijavitelj priložiti 
ustrezna dokazila, kar bo ministrstvo preverilo pri Enic-Naric centru.

Vsota točk po vseh kriterijih iz zgornje razpredelnice 
pomeni skupno število točk posamezne vloge, največje 
možno skupno število točk je 78 točk.

Na podlagi kriterijev bodo izmed prijaviteljev, ki 
bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti, ki 
bodo z vlogo zbrali večje število točk pri selekcijskem 
tekmovanju. Vloge bodo razvrščene po prednostnem 
vrstnem redu glede na doseženo število točk.

* Glede uporabe kriterija 8. V primeru, da bo z razvr-
ščanjem kriterijev od 1. do 7. ugotovljeno, da je na prvem 
mestu za sofinanciranje selekcijskih tekmovanj več vlog 
z enakim številom točk, se uporabi še kriterij 8. višina po-
trebnih sredstev za izvedbo tekmovanja na tekmovalca in 
med njimi izbere vlogo, ki izkazuje kumulativno najnižjo 
višino potrebnih sredstev za izvedbo tekmovanja na tek-
movalca v skladu s podano izjavo prijavitelja.

V kolikor dve ali več vlog izkazuje enako višino po-
trebnih sredstev za izvedbo tekmovanja na tekmovalca, 
se upošteva tisto vlogo, ki je prejela več točk pri kriteriju 2. 
V primeru, da imata dve ali več vlog enako število točk 
pri kriteriju 2, se izvede žreb med tema dvema ali več 
vlogah. Komisijski žreb bo opravila strokovna komisija ob 
prisotnosti prijaviteljev o katerih se bo odločalo o pravici 
do sofinanciranja. O dnevu žrebanja se obvesti prijavitelje 
pisno. Žrebanje nadzirajo člani strokovne komisije za iz-
vedbo javnega razpisa, vodi pa ga predsednik strokovne 
komisije za izvedbo javnega razpisa. Žrebanje se opravi 
v prostorih ministrstva. Evidenčne številke vlog se izpiše 
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na prepognjene listke, ki se jih zapre v škatlo. Oseba, ki 
vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove izžreba-
no evidenčno številko vloge in izžrebani listek takoj odda 
komisiji. O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo 
člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila 
žrebanje in vlagatelji, če so prisotni.

Če ostanejo sredstva v višini, ki ne zadošča za pokri-
vanje celotne načrtovane višine sofinanciranja predlagane-
ga projekta, ki je opredeljena v Prijavnem obrazcu, ki bi bila 
naslednja upravičena do sofinanciranja, se vlogi odobrijo 
razpoložljiva sredstva, vendar le v primeru, če se prijavitelj 
s tem strinja. Če se prijavitelj s tem ne strinja, se sredstva 
dodelijo naslednji vlogi, upravičeni do sofinanciranja po 
istem postopku, kot je opisano v prejšnjem stavku.

Če se izbrani prijavitelj v roku, določenim z odloč-
bo o izboru, ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se 
šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje. Strokovna 
komisija zato predlaga ministru v izbor prijavitelja, ki 
izpolnjuje vse pogoje in je naslednji uvrščen na predno-
stnem vrstnem redu.

3.1.4 Upravičeni stroški za prijavitelje selekcijskih 
tekmovanj

Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške 
organizacije in izvedbe selekcijskih tekmovanj, ki se jih 
bo dokazovalo z verodostojnimi listinami (npr. računi, 
pogodbe, dokazila o nakazilu …) in se bodo glasile na 
organizatorja selekcijskih tekmovanj. V kolikor se vero-
dostojne listine ne bodo glasile na organizatorja selek-
cijskih tekmovanj, stroški ne bodo upravičeni.

Vrste upravičenih stroškov organizacije in izvedbe 
selekcijskih tekmovanj so:

1. priprava in objava poziva, priprava, distribucija 
in tisk tekmovalnih nalog ter priznanj tekmovalcem in 
mentorjem, stroški dela tekmovalnih komisij in ostalega 
osebja pri izvedbi tekmovanja,

2. prehrana za tekmovalce in člane tekmovalnih 
komisij v višini cene malice za tekoče šolsko leto, kot je 
določena z zakonom, ki ureja šolsko prehrano,

3. stroški najema prostora, opreme in storitev, 
potrebnih za organizacijo in izvedbo tekmovanj iz znanj,

4. stroški prevoda tekmovalnih nalog v skla-
du z zakonom, ki ureja posebne pravice italijanske in 
madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in 
izobraževanja, oblikovno-tehnična prilagoditev nalog za 
učence in dijake s posebnimi potrebami,

5. strošek spletnih platform,
6. potni stroški organizatorja,
7. stroški materialov in opreme za izvedbo eks-

perimentalnega dela tekmovanja.
10 % pavšal od upravičenih stroškov iz prejšnjega 

odstavka za druge stroške, povezane z organizacijo in 
izvedbo tekmovanj (elektrika, voda, telekomunikacijske 
storitve ipd.).

Podrobnejša razdelitev vrste upravičenih stroškov 
je opredeljena v razpisni dokumentaciji pod točko 11.

4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za 
javni razpis

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
sofinanciranje selekcijskih tekmovanj javnega razpisa 
znaša največ do 100.000,00 EUR. Sredstva so pred-
videna v finančnem načrtu ministrstva v letih 2023 in 
2024 (50.000,00 EUR za leto 2023 in 50.000,00 EUR 
za leto 2024), in sicer na projektu 3330-21-8267 (Sofi-
nanciranje šolskih tekmovanj 2022–2024), proračunski 
postavki 709810 (Tekmovanja učencev in dijakov), kontu 
4133/4120/4102.

Izvedba javnega razpisa je vezana na proračunske 
zmogljivosti ministrstva. Ministrstvo si pridržuje pravico, 
da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih pro-

računskih letih izbranim prijaviteljem predlaga prilagodi-
tev dinamike sofinanciranja. Če se izbrani prijavitelj ne 
strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od 
vloge oziroma nadaljnjega sofinanciranja.

5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva: ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene 
stroške, nastale od pričetka šolskega leta 2022/2023 do 
konca šolskega leta 2023/2024 v skladu s proračunskimi 
zmožnostmi ministrstva.

6. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad za 
razvoj in kakovost izobraževanja, Masarykova cesta 16, 
1000 Ljubljana, najkasneje do 14. 10. 2022.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
(najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na 
pošti priporočeno ali do 14.30 oddana v vložišču Mini-
strstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 
cesta 16, 1000 Ljubljana.

Prijavitelj v ovojnici lahko kandidira za sofinancira-
nje zgolj z eno vlogo in zgolj za eno tekmovanje. Vloga 
mora biti oddana v zaprti ovojnici, ovojnica pa mora biti 
na sprednji strani označena z napisom »Ne odpiraj – 
vloga za javni razpis selekcijska šolska tekmovanja v 
šolskih letih 2022/2023 in 2023/2024. Na hrbtni strani 
ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Ovoj-
nica je lahko označena tudi na drug ustrezen način, iz 
katerega izhaja, da gre za vlogo za javni razpis selek-
cijska šolska tekmovanja v šolskih letih 2022/2023 in 
2023/2024, pri čemer mora biti vloga oddana v zaprti 
ovojnici, naveden mora biti polni naslov pošiljatelja z 
napisom »ne odpiraj«.

Ovojnica, ki ni označena v skladu s prejšnjim od-
stavkom, bo s sklepom zavržena in vrnjena vlagatelju.

Prijave, ki bodo v ovojnici vsebovale več kot eno 
vlogo, bodo s sklepom zavržene.

Prijave, ki so bile izbrane kot selekcijsko ali inte-
resno tekmovanje za sofinanciranje v javnem razpi-
su za sofinanciranje selekcijskih in interesnih šolskih 
v šolskih letih 2021/2022, 2022/2023 in 2023/2024 
št. 600-118/2021/4 z dne 13. 8. 2021 in v javnem raz-
pisu za sofinanciranje selekcijskih in interesnih šolskih 
v šolskih letih 2021/2022, 2022/2023 in 2023/2024 
št. 600-290/2021/3 z dne 10. 1. 2022 niso upravičene 
do ponovnega sofinanciranja za isto tekmovanje, in 
bodo s sklepom zavržene.

Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, 
ne bodo predmet dopolnjevanja in bodo kot nepopolne 
zavržene s sklepom. Vloge, ki ne bodo pravočasne ali 
ki jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo zavržene s 
sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v 
določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v 
vložišče ministrstva.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-
mi določili in pogoji javnega razpisa ter kriteriji za izbor 
sofinanciranja selekcijskih tekmovanj.

Vsi stroški v povezavi z vlogo so breme prijavitelja.
7. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter 

postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo 

postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za iz-
obraževanje, znanost in šport ali od njega pooblaščena 
oseba (v nadaljevanju: komisija). Odpiranje prejetih vlog 
ne bo javno.

Vloge se bodo 18. 10. 2022 odpirale v prostorih Mi-
nistrstva za izobraževanje, znanost in šport v prisotnosti 
članov komisije. Pri odpiranju vlog komisija ugotavlja ali 
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je vloga pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba 
in ali je formalno popolna, kar izhaja iz 5 točke razpisne 
dokumentacije. Komisija o odpiranju vlog in ocenjevanju 
vlog vodi zapisnik.

Kdaj se vloga šteje kot formalno popolna, to je, če 
vsebuje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane (če 
prijavitelj pri svojem poslovanju uporablja žig) obrazce ter 
dokazila, bo določeno v 5 točki razpisne dokumentacije.

Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz raz-
pisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. V pri-
meru, ko ne bodo uporabljeni predpisani obrazci ali bodo 
le-ti spremenjeni, bo vloga zavržena. Komisija v roku 
osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste prijavitelje, 
katerih vloge nisi bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za 
dopolnitev ne sme biti daljši od petnajst dni. Če prijavitelj 
vloge ne dopolni v zahtevanem roku, ministrstvo vlogo 
zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.

Dokazila prijaviteljev za izpolnjevanje kriterijev iz 
3.1.3 točke javnega razpisa niso predmet dopolnjeva-
nja vlog.

Zavrnjene bodo z odločbo vloge:
– prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali zahtev iz prve-

ga odstavka 2. točke javnega razpisa,
– prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za 

prijavo iz 3.1.1 in 3.1.2 točk javnega razpisa,
– prijaviteljev, ki bodo z istim tekmovanjem prijavlje-

ne več kot enkrat za isto vrsto tekmovanja (v tem prime-
ru se obravnava le prvo prispela vloga, vsako naslednjo 
vlogo ministrstvo zavrne),

– prijaviteljev, ki v skladu s kriteriji 3.1.3 točke jav-
nega razpisa za selekcijska šolska tekmovanja ne bodo 
izbrane za sofinanciranje oziroma ne bodo dosegle mi-
nimalnega praga za sofinanciranje.

Vloge prijaviteljev za selekcijsko tekmovanje, ki 
bodo izpolnjevale pogoje iz 3.1.1 in 3.1.2 točke javnega 
razpisa, in bodo na podlagi kriterijev iz 3.1.3 točke javne-
ga razpisa dosegle največje število točk, vendar najmanj 
18 točk, bodo izbrane za sofinanciranje:

– do višine 10.000,00 EUR (letno) za tekmovanja 
do 4000 tekmovalcev brez eksperimentalnega dela,

– do višine 12.000,00 EUR (letno) za tekmovanja 
do 4000 tekmovalcev z eksperimentalnim delom,

– do višine 13.000,00 EUR (letno) za tekmovanja 
nad 4000 tekmovalcev brez eksperimentalnega dela, če 
so organizirana tristopenjsko,

– do višine 15.000,00 EUR (letno) za tekmovanja 
nad 4000 tekmovalcev z eksperimentalnim delom, če so 
organizirana tristopenjsko.

Na podlagi predloga komisije minister izda odločbo o 
izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinancira-
nja selekcijskih tekmovanj. Odločitev ministrstva o dodeli-
tvi sredstev je dokončna. Zoper odločitev je možen uprav-
ni spor v roku 30 dni od prejema odločbe ministrstva.

Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o 
sofinanciranju selekcijskega tekmovanja. Vzorec pogod-
be, ki jo bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvaja-
nju tekmovanja, je sestavni del razpisne dokumentacije.

Ob izdaji odločbe o izbiri minister prijavitelja pozove 
k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se vlagatelj v 
roku osmih dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo 
za sofinanciranje.

Če se po izdani odločbi o izboru selekcijskega tek-
movanja za šolski leti 2022/2023 in 2023/2024, ugotovi 
dejstvo, na podlagi katerega bi v postopku javnega razpi-
sa prišlo do drugačne odločitve, če bi bilo ob izdajo odloč-
be znano, ministrstvo lahko odstopi od sklenitve pogodbe.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje odločb o (ne)izboru prekliče, z obja-
vo v Uradnem listu RS.

8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa 
obveščeni najkasneje v roku šestdesetih dni od izteka 
roka za oddajo vlog

9. Informacije o razpisni dokumentaciji za oddajo 
vloge/prijave za dodelitev sredstev

Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– Besedilo javnega razpisa
– Obrazec 1 – Prijava na selekcijsko tekmovanje 

osnovne šole
– Obrazec 2 – Prijava na selekcijsko tekmovanje 

srednje šole
– Obrazec 3 – Izjava organizatorja selekcijskega 

tekmovanja
– Obrazec 4 – Izjava o sprejemanju pogojev
– Obrazec 5 – Vzorec izjave organizatorja tekmo-

vanja
– Obrazec 6 – Vzorec kuverte
– Obrazec 7 – Vzorec tipske pogodbe o sofinanci-

ranju za selekcijska tekmovanja.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih 

straneh državne uprave https://www.gov.si/drzavni-or-
gani/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost- 
in-sport/javne-objave/.

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski 
naslov misela.mavric@gov.si.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

EPP: 5100-16/2022-3 Ob-3116/22
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike 

Slovenije na podlagi 34. člena v povezavi z 12. členom 
Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljevanju: ZZrID), 135., 
136. in 145. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja 
in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne de-
javnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20, 
145/20 in 186/21 – ZZrID; v nadaljevanju: Pravilnik o 
postopkih) v zvezi s 100. členom ZZrID, Metodologije 
ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 
5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, 6319-2/2013-39 
z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 
6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 
z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 
6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 
z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 
6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 
z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 
6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 
z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 
631-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 
z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 
6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 
z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 
6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 
z dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020, 
6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021, 6319-2/2013-63 
z dne 19. 4. 2021, 6319-2/2013-64 z dne 5. 7. 2021 in 
6319-2/2013-65 z dne 6. 12. 2021 (v nadaljevanju: Me-
todologija); v zvezi z Dogovorom o multilateralni vodil-
ni agenciji (Multilateral lead Agency Agreement (MLA), 
št. 020-5/2020-1, objavlja

javni razpis 
za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih 
ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov 

Weave, kjer NCN (Narodowe Centrum Nauki) deluje 
v vlogi vodilne agencije za obdobje 2023–2028

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-
stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repub-
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like Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana 
(v nadaljevanju: ARRS).

2. Predmet javnega razpisa: predmet Javnega raz-
pisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali 
tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer 
NCN (Narodowe Centrum Nauki) deluje v vlogi vodilne 
agencije (v nadaljevanju: javni razpis), je sofinanciranje 
slovenskega dela dvostranskega ali tristranskega skup-
nega raziskovalnega projekta v okviru sheme multilate-
ralne vodilne agencije (Weave), ki je bil na javnem raz-
pisu Narodowe Centrum Nauki (v nadaljevanju: NCN) 
(gl. povezavo) kot skupni raziskovalni projekt pozitivno 
ocenjen in predlagan v sofinanciranje. V skupnem dvo-
stranskem raziskovalnem projektu Weave sodelujeta 
poljski in slovenski vodja raziskovalnega projekta (v na-
daljevanju: dvostranski raziskovalni projekt), v skupnem 
tristranskem raziskovalnem projektu Weave poleg njiju 
lahko sodelujejo tudi avstrijski (FWF), češki (GA ČR), 
nemški (DFG), švicarski (SNSF), luksemburški (FNR), 
flamski (FWO) vodja projekta (v nadaljevanju: tristranski 
raziskovalni projekt). 

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne orga-

nizacije (v nadaljevanju: RO), ki so vpisane v zbirko po-
datkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti 
(v nadaljevanju: Evidenca RO) in zasebni raziskovalci, 
ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi 
ARRS ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z ZZrID in s 
predpisi ARRS.

Če pri prijavi na javni razpis sodeluje več izvajalcev 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti (sodelujoča RO), je 
prijavitelj matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži 
prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na pri-
javnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja razisko-
valnega projekta ob podpisu pogodbe o (so)financiranju 
raziskovalne dejavnosti.

4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je izbolj-
šanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvoj-
nega sodelovanja z vključevanjem slovenskih razisko-
valcev v skupne dvostranske in tristranske raziskovalne 
projekte skladno z dogovorom o multilateralni vodilni 
agenciji Weave. Na raziskovalnih projektih Weave, kjer 
je NCN v vlogi vodilne agencije, poleg ARRS sodelujejo 
tudi: FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen 
Forschung, Avstrija), GA ČR (Grantová Agentura České 
Republik, Češka), DFG (German Research Foundation, 
Nemčija), SNSF (Swiss National Science Foundation, 
Švica), FNR (The Luxembourg National Research Fund) 
in FWO (The Research Foundation – Flanders).

5. Pogoji javnega razpisa
5.1. Vstopni pogoji
Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen sub-

jekt prijave na javni razpis (v skladu s 3. točko javnega 
razpisa).

Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evidenč-
no številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v 
Evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev pri 
ARRS. Vodja raziskovalnega projekta, ki še nima evi-
denčne številke raziskovalca, mora izpolniti obrazec 
ARRS-ZOP-02-2021-1, h kateremu se obvezno priloži 
Izjavo o nameri zaposlitve, ki jo podpišeta prijavitelj in 
vodja raziskovalnega projekta.

Vodja raziskovalnega projekta mora imeti izobraz-
bo, pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje 
oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridob-
ljene po študijskih programih tretje stopnje, in je v skla-
du z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, 
uvrščena na 10. raven, ter izkazovati mednarodno pri-
merljive raziskovalne rezultate v skladu z ZZrID, Pravil-

nikom o postopkih, Kriteriji za ugotavljanje izpolnjeva-
nja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih 
rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih 
raziskovalnih rezultatov za vodjo raziskovalnega pro-
jekta in programa, št. 007-5/2022-3 z dne 16. 5. 2022 
in Metodologijo.

Kvantitativne ocene za posamezne elemente oce-
njevanja (A1 in CI) in za posamezno znanstveno vedo, 
ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izračuna 
ARRS. ARRS bo za izračun kvantitativne ocene upora-
bila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) 
in evidencah ARRS na dan zaključka javnega razpisa 
(A1) oziroma na dan zadnjega zajema podatkov v ba-
zah SICRIS (COBISS) pred zaključkom javnega razpisa 
(CI).

Za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskoval-
ne uspešnosti raziskovalca (izračun kvantitativnih ocen) 
morajo raziskovalci sami, preko pooblaščene knjižnice, 
pravočasno poskrbeti za vnos evidenčne številke razi-
skovalca iz zbirke podatkov o izvajalcih znanstvenoraz-
iskovalne dejavnosti, ki jo vodi ARRS, v normativni zapis 
za avtorja v bazi normativnih podatkov CONOR.SI.

Raziskovalni projekt mora biti temeljni projekt.
Obdobje izvajanja raziskovalnega projekta je lahko 

največ štiri leta.
Slovenski del dvostranskega ali tristranskega raz-

iskovalnega projekta pri projektih v trajanju dveh ali treh 
let ne sme presegati 100.000,00 EUR letno in pri projek-
tih v trajanju štirih let ne sme presegati 75.000,00 EUR 
letno.

Prijava skupnega dvostranskega ali tristranskega 
raziskovalnega projekta mora biti oddana tudi na raz-
pis, ki ga objavi NCN. Slovenski in poljski del, v primeru 
tristranskega raziskovalnega projekta pa tudi avstrijski, 
češki, nemški, švicarski, luksemburški in flamski del 
skupnega raziskovalnega projekta, morata/jo biti ozko 
povezana/i in komplementarna/i, znanstveni prispevek 
vsake izmed strani mora biti jasno razviden. Skupna 
prijava dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega 
projekta mora izpolnjevati pogoje pri NCN.

Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi kot 
izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska 
družba, morajo skladno z veljavnimi pravili o državnih 
pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, predložiti 
tudi izpolnjen obrazec za dodeljevanje državnih pomoči 
ARRS-DP-LA-2022.

5.2. Ostali pogoji
Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne 

skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projek-
tov proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega 
dela (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur 
letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne 
dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki raziskovalnega pro-
jekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.

Vodja raziskovalnega projekta mora biti zaposlen v 
RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni projekt, 
najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa.

Vodja raziskovalnega projekta mora imeti najmanj 
170 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju, 
razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki na raz-
iskovalnem projektu lahko sodelujejo z 0 urami.

Člani projektne skupine (razen mladih raziskoval-
cev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upoko-
jenih raziskovalcev in direktorjev javnih raziskovalnih 
zavodov, ki sodelujejo z 0 urami) morajo imeti najmanj 
17 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju.

Člani projektne skupine morajo imeti evidenčno šte-
vilko raziskovalca pri ARRS (so vpisani v evidenco RO 
oziroma register zasebnih raziskovalcev).

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus24
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Sodelujoča RO mora biti vpisana v evidenco RO 
oziroma register zasebnih raziskovalcev ter mora v ob-
dobju izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati vsaj 
s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer 
znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem 
letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvaja-
njem raziskovalnega projekta je lahko število ur sodelu-
joče RO v posameznem letu tudi 0 ur.

Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi RO 
podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic, ob-
veznosti in odgovornosti.

Skupni dvostranski ali tristranski raziskovalni pro-
jekt mora biti v postopku ocenjevanja pri NCN pozitivno 
ocenjen in vse sodelujoče partnerske agencije morajo 
sprejeti v sofinanciranje nacionalni del skupnega raz-
iskovalnega projekta. ARRS bo sofinancirala skupni 
dvostranski ali tristranski raziskovalni projekt le v prime-
ru, da raziskovalni projekt sprejmejo v sofinanciranje vse 
sodelujoče partnerske agencije.

5.3. Izpolnjevanje pogojev
5.3.1. Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpol-

njeni na dan zaključka javnega razpisa. Dokazila glede 
izpolnjevanja pogojev iz devetega odstavka točke 5.1. 
predmetnega javnega razpisa, s strani NCN pridobi 
ARRS. V primeru neizpolnjevanja pogojev iz točke 5.1., 
se prijava zavrne.

5.3.2. Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnje-
ni ob sklenitvi pogodbe o (so)financiranju znanstveno-
raziskovalne dejavnosti, razen pogoja prostih kapacitet 
glede efektivnih ur raziskovalnega dela vodje in članov 
projektne skupine, ki se preverja na letnem nivoju. V 
primeru neizpolnjevanja pogojev iz točke 5.2., se pogod-
ba o (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti 
ne sklene.

6. Ocenjevalni postopek
V postopek ocenjevanja se uvrstijo samo pravoča-

sne, pravilno označene in popolne prijave, ki izpolnjujejo 
vstopne pogoje iz točke 5.1. javnega razpisa.

Vodja poljskega dela raziskovalnega projekta v 
sodelovanju z vodjo slovenskega dela dvostranskega 
raziskovalnega projekta, v primeru tristranskih razisko-
valnih projektov pa tudi z vodjo avstrijskega, češkega, 
nemškega, švicarskega, flamskega in luksemburškega 
dela raziskovalnega projekta, pripravi prijavo skupnega 
raziskovalnega projekta v skladu z določili NCN in jo 
odda na javnem razpisu pri NCN. Vodja slovenskega 
dela raziskovalnega projekta odda prijavo na zadevni 
razpis, ki vključuje povzetek vsebine prijave skupnega 
raziskovalnega projekta, pri čemer izpolni prijavno vlogo 
ARRS-WEAVE-NCN-2022-Pr.doc. Prijavitelj na isti elek-
tronski naslov, ki je naveden pod točko 11.2. zadevnega 
javnega razpisa, odda tudi skupno prijavno vlogo, ki je 
bila oddana na razpis NCN.

Ocenjevalni postopek bo vodila NCN. ARRS na 
podlagi Mednarodnega multilateralnega sporazuma o 
vodilni agenciji Multilateral Lead Agency Agreement, 
št. 020-5/2020-1 sofinancira udeležbo slovenskih pri-
javiteljev v skupnih dvostranskih ali tristranskih razi-
skovalnih projektih, ki so na razpisu NCN v postopku 
mednarodne recenzije pozitivno ocenjeni in jih vse sode-
lujoče partnerske agencije sprejmejo v sofinanciranje. V 
pogodbi o multilateralni vodilni agenciji je določen prag 
sofinanciranja na način, da se morajo skupni razisko-
valni projekti uvrstiti med 20 % najbolje ocenjenih raz-
iskovalnih projektov v okviru ocenjevalnega postopka 
vodilne agencije.

Po zaključenem postopku ocenjevanja NCN obvesti 
ARRS o rezultatih ocenjevalnega postopka in ji posredu-
je seznam prijav, ki so bile odobrene za sofinanciranje. 

Prijave, ki jih NCN predlaga v sofinanciranje, obravna-
va Znanstveni svet ARRS in sprejme predlog finanč-
no ovrednotenega seznama prijav ter ga posreduje v 
odločitev direktorju ARRS. ZSA pri odločitvi upošteva, 
da se v sofinanciranje lahko uvrstijo samo prijave, ki jih 
v sofinanciranje sprejmejo vse sodelujoče partnerske 
agencije. Prijave, za katere vse sodelujoče partnerske 
agencije še niso podale soglasja k sofinanciranju, ZSA 
uvrsti na predlog finančno ovrednotenega seznama pri-
jav pod odložnim pogojem. Odložni pogoj bo izpolnjen s 
pridobitvijo soglasja partnerskih agencij. Direktor ARRS 
na podlagi sklepa o izboru raziskovalnih projektov izda 
prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma za-
vrnitvi prijave.

7. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev 
javnega razpisa

Predvidena višina sredstev javnega razpisa znaša 
okvirno 4.000.000,00 EUR. Realizacija je vezana na 
proračunske možnosti.

ARRS bo skladno z notranjimi smernicami We-
ave in ob upoštevanju proračunskih možnosti v so-
financiranje sprejela 20 % najbolje ocenjenih skupnih 
dvostranskih ali tristranskih raziskovalnih projektov, ki 
bodo predmet ocenjevalnega postopka pri NCN in jih 
bodo vse sodelujoče partnerske agencije sprejele v 
sofinanciranje. Slovenski del dvostranskega ali tristran-
skega raziskovalnega projekta pri projektih v trajanju 
dveh ali treh let ne sme presegati 100.000,00 EUR let-
no in pri projektih v trajanju štirih let ne sme presegati 
75.000,00 EUR letno, preračunanih v ekvivalent polne 
zaposlitve (FTE) po izbrani cenovni kategoriji. Preračun 
v ekvivalent polne zaposlitve se izvede po veljavni ceni 
ekvivalenta polne zaposlitve na dan sprejema sklepa o 
izboru prijav raziskovalnih projektov. Obseg finančnih 
sredstev se usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta polne 
zaposlitve za posamezno leto.

8. Način sofinanciranja
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenje-

na pogodba o (so)financiranju znanstvenoraziskovalne 
dejavnosti, s katero se podrobno uredi način sofinan-
ciranja ter druge pravice, obveznosti in odgovornosti 
pogodbenih strank.

Upravičeni stroški se določijo v skladu z Uredbo o 
financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22).

9. Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav 
in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu

V skladu z določili veljavne nacionalne strategije 
odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskoval-
nih podatkov morajo biti vse recenzirane znanstvene 
objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta, 
objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena 
objava mora v skladu s 105. členom Pravilnika o postop-
kih vsebovati navedbo afiliacije RO, številko projekta 
ter naziv sofinancerja, Javne agencije za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije (angl. Slovenian Rese-
arch Agency).

Prijavitelj mora po odobritvi sofinanciranja razisko-
valnega projekta na spletnem mestu svoje RO odpreti 
posebno spletno stran oziroma podstran, ki bo namenje-
na raziskovalnemu projektu ter bo omogočala disemina-
cijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne stra-
ni so: vsebinski opis raziskovalnega projekta z osnov-
nimi podatki glede sofinanciranja, sestava projektne 
skupine s povezavami do podatkov v sistemu SICRIS, 
faze raziskovalnega projekta in opis njihove realizacije, 
bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvaja-
nja raziskovalnega projekta ter navedba logotipa ARRS 
in drugih sofinancerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu 
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SICRIS, naj bodo povezane in jih ni potrebno podvajati. 
Spletna stran predstavitve raziskovalnega projekta mora 
ostati aktivna še pet let po zaključku raziskovalnega 
projekta. O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča 
v vmesnem in zaključnem poročilu.

10. Razpisna dokumentacija
Prijavna vloga na javni razpis mora obvezno vse-

bovati naslednje izpolnjene in podpisane obrazce in 
dokument:

1. ARRS-WEAVE-NCN-2022;
2. ARRS-ZOP-02-2021-1 in Izjava o nameri za-

poslitve (če vodja raziskovalnega projekta nima evidenč-
ne številke raziskovalca);

3. ARRS-DP-LA-2022 (če v prijavi kot izvajalec 
raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba).

11. Način in oblika prijave ter rok za oddajo prijave
11.1. Način in oblika prijave
Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu 

Prijavna vloga ARRS-WEAVE-NCN-2022.
Prijavo je potrebno oddati v elektronski in papirni 

obliki. Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata 
biti vsebinsko popolnoma enaki.

– Prijava v papirni obliki
Prijava v papirni obliki mora biti dostavljena v zaprti 

ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na vodilno agen-
cijo NCN« ter naziv in naslov prijavitelja. V vsaki poslani 
ovojnici z oznako je lahko le ena prijava. Prijava v pa-
pirni obliki mora biti lastnoročno podpisana s strani za-
stopnika oziroma pooblaščene osebe RO, s strani vodje 
raziskovalnega projekta ter opremljena z žigom RO.

– Prijava v elektronski obliki
Prijava v elektronski obliki mora biti poslana na 

naslov WEAVE.NCN@arrs.si (odda se samo prijavni 
obrazec ARRS-WEAVE-NCN-2022 brez prilog; zaradi 
avtomatične obdelave podatkov je zaželen format .doc, 
ki ni podpisan in žigosan).

Prijavitelj mora na elektronski poštni naslov 
WEAVE.NCN@arrs.si oddati tudi skupno prijavno vlo-
go, ki je bila oddana na razpis NCN.

11.2. Rok za oddajo prijave
Prijava se šteje za pravočasno, če v papirni obliki 

prispe na naslov ARRS do vključno 15. 12. 2022 do 
14. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane 
priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 15. 12. 
2022 do 14. ure (poštni žig).

V sedmih dneh od dneva zaključka javnega razpi-
sa, mora prijavitelj na elektronski poštni naslov WEAVE.
NCN@arrs.si oddati tudi skupno prijavno vlogo, ki je bila 
oddana na razpis NCN.

11.3. Popolnost prijav
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (ni 

razvidno, da gre za prijavo na razpis, ali na kateri 
razpis se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) 
komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo 
s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem 
(razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati 
prijavitelja in se prijava odpre). Prijava se šteje za for-
malno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih 
in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podat-
ke in priloge, kot jih določa ta javni razpis. Če prijavi-
telj pravočasno ne odda elektronske prijave (prijavni 
obrazec tega javnega razpisa ali skupna prijava pri 
NCN), gre za formalno nepopolno prijavo. Nepopolne 
prijave bodo obravnavane v skladu z 20. členom Pra-
vilnika o postopkih.

12. Čas in kraj odpiranja prijav: odpiranje prijav bo 
predvidoma 19. 12. 2022 ob 10. uri v prostorih ARRS.

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izi-
du javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega 

razpisa obveščeni predvidoma v osmih dneh od spreje-
ma odločitve pristojnega organa.

14. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni 
strani ARRS: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
dobijo interesenti na spletnih straneh ARRS http://www.
arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Aleksandra Panič, tel. 
+386/1/400-59-24, e-pošta: aleksandra.panic@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

 Ob-3114/22
Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o 

slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 19/14 
– odl. US, 63/16 in 31/18; v nadaljevanju: ZSFCJA), 
tretjega odstavka 3. člena in prvega odstavka 51. člena 
Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov in pro-
gramov, pogojih in merilih za izbor projektov in progra-
mov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in 
načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega 
filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 43/17 in 27/19), Slovenski filmski 
center, javna agencija Republike Slovenije objavlja javni 
razpis (v nadaljevanju: javni razpis): Javni razpis za so-
financiranje realizacije študijskih filmov in študijskih 
televizijskih del za študijsko leto 2022/23.

Besedilo navedenega javnega razpisa bo od dne 
23. 9. 2022 dalje objavljeno na spletnem mestu Slo-
venskega filmskega centra, javne agencije Republike 
Slovenije: www.sfc.si, v zavihku javni razpisi.

Slovenski filmski center,
javna agencija Republike Slovenije

Št. 241-BO/2022 Ob-3129/22
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih 

organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju FIHO), 
Stegne 21/c, Ljubljana, na podlagi Zakona o lastnin-
skem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, 
št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11, 58/12, 29/17 
– ZŠpo-1, v nadaljevanju ZLPLS), Pravil fundacije za 
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS 
(Uradni list RS, št. 9/99, 89/99, 45/05, 23/08 in 9/09, v 
nadaljevanju Pravila FIHO), Pravilnika o merilih in pogojih 
za uporabo sredstev fundacije za financiranje invalidskih 
in humanitarnih organizacij v RS (Uradni list RS, št. 92/98, 
45/05, 23/08, 9/09, v nadaljevanju Pravilnik FIHO), Navo-
dila za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednote-
nih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih 
organizacij (besedilo z dne 2. 10. 2012, 9. 10. 2013 in 
11. 9. 2014, v nadaljevanju Navodila) in sklepa 1. redne 
seje Sveta FIHO z dne 21. 9. 2022, objavlja

javni razpis
za razporeditev sredstev FIHO v letu 2023

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje oziroma sofinan-

ciranje:
– izvajanja posebnih socialnih programov in storitev 

invalidskih organizacij ter programov in storitev huma-
nitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav 
oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,

http://www.sfc.si
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– delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij,
– naložb v osnovna sredstva invalidskih in humani-

tarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.
FIHO ne bo so/financirala tistih storitev, ki spadajo 

v mrežo javne službe oziroma je njihovo so/financiranje 
urejeno na drug način oziroma z drugo zakonodajo.

2. Višina razpoložljivih sredstev
V javnem razpisu za razporeditev sredstev fundaci-

je v letu 2023 so tako načrtovana sredstva v skupni višini 
18.650.000,00 EUR, in sicer:

a) za invalidske organizacije: 12.122.500,00 EUR
– od tega za nerazporejena rezervna sredstva: 

121.225,00 EUR
– za financiranje oziroma sofinanciranje posebnih 

socialnih programov in storitev ter delovanje organizacij: 
11.571.275,00 EUR

– in za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdr-
ževanje: 430.000,00 EUR

b) za humanitarne organizacije: 6.527.500,00 EUR
– od tega za nerazporejena rezervna sredstva: 

65.275,00 EUR
– od tega za splošne dobrodelne organizacije: 

5.140.053,77 EUR
– za organizacije za kronične bolnike: 

908.911,95 EUR
– za organizacije za samopomoč: 219.392,53 EUR
– za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrže-

vanje: 193.866,75 EUR.
Nerazporejena rezervna sredstva se uporabljajo v 

skladu z Navodilom o razpolaganju z rezervnimi sredstvi.
3. Pogoji za prijavo
Na razpis za razporeditev sredstev FIHO se lahko 

prijavijo:
– Invalidske organizacije, ki so ta status pridobile z 

odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o invalidskih 
organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02, 61/06 – ZDru-1)

in
– humanitarne organizacije, ki so ta status pridobile 

z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o huma-
nitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03, 61/06 
– ZDru-1).

4. Pogoji za financiranje
Iz sredstev FIHO se lahko financirajo oziroma sofi-

nancirajo tiste organizacije, ki izpolnjujejo razpisne po-
goje, poleg tega pa morajo izpolnjevati še naslednje 
pogoje:

– da izvajajo najmanj en posebni socialni program 
na državni ravni (invalidske organizacije) ali program na-
cionalnega pomena za funkcionalno, socialno ali zdra-
vstveno ogrožene posameznike s celotnega območja 
države (humanitarne organizacije),

– da se iste dejavnosti v celoti ne izvajajo v okviru 
javne službe,

– da imajo izdelan finančno ovrednoten letni delovni 
program za leto 2023, iz katerega so razvidni delovanje 
organizacije (poslovanje in posebne aktivnosti), progra-
mi in storitve ter morebitne naložbe v osnovna sredstva 
organizacije ter njihovo vzdrževanje,

– da so pravočasno posredovale poročila o izvedbi 
programov v skladu s 23. členom Pravilnika FIHO, če so 
prejele sredstva v preteklih letih,

– da izvajanje posebnih socialnih programov in 
storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev 
humanitarnih organizacij ni pogojeno s članstvom v in-
validskih in humanitarnih organizacijah.

5. Dokumentacija, ki je sestavni del vloge
I. Organizacije, ki kandidirajo za sredstva FIHO 

za izvajanje posebnih socialnih programov in storitev 
invalidskih organizacij ter programov in storitev huma-

nitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav 
oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov ter 
za delovanje invalidskih in humanitarnih organizacij, 
morajo k vlogi za pridobitev sredstev priložiti naslednjo 
dokumentacijo:

– fotokopijo odločbe o pridobitvi statusa invalidske 
organizacije (samo organizacije, ki se prvič prijavljajo 
na razpis),

– fotokopijo odločbe o pridobitvi statusa humanitar-
ne organizacije (samo organizacije, ki se prvič prijavljajo 
na razpis),

– fotokopije pogodb ali sklepov o sofinanciranju so-
cialnih programov v letu 2022 s strani ministrstev RS in 
uradov RS ali EU komisije in drugih mednarodnih finan-
cerjev, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
Zavoda RS za zaposlovanje, Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije, v primeru večletnega 
so/financiranja s strani mestnih občin, če so v letu 2022 
prejemale sredstva iz navedenih naslovov,

– fotokopijo potrdila o aktivnem članstvu v organih 
mednarodne organizacije (nivo upravljanja in strokov-
nega sveta), ki je vsebinsko povezano s poslanstvom 
organizacije in sofinanciranjem FIHO (9. člen Pravilnika 
FIHO in 19. člen Navodila).

II. V primeru prijave organizacij kandidatk za sofi-
nanciranje naložb v osnovna sredstva ter njihovo vzdr-
ževanje, je potrebno k vlogi za pridobitev sredstev prilo-
žiti naslednjo dokumentacijo za:

a) nakup opreme:
– predračun, ki ne sme biti starejši od enega mese-

ca oziroma mora biti izdan v času trajanja JR za razpo-
reditev sredstev FIHO v letu 2023,

– tehnični opis s prospektom ali skico.
b) pripravljalna dela za naložbe v objekte in ze-

mljišča:
– elaborat o socialni in ekonomski upravičenosti 

zaradi izdelave tehnične in druge dokumentacije.
c) investiranje v objekte in zemljišča:
– dokazila o urbanistični in gradbeni urejenosti ozi-

roma lastništvu,
– strokovna ocena o utemeljenosti in možnostih 

za rekonstrukcijo, adaptacijo oziroma dozidavo objekta,
– elaborat o socialni in ekonomski upravičenosti 

nakupa objekta ali zemljišča.
d) vzdrževanje objektov in opreme:
– opis investicijskega vzdrževanja objekta oziroma 

opreme,
– strokovna ocena o smotrnosti vzdrževalnih po-

segov.
6. Način prijave
Organizacije – kandidatke, ki izpolnjujejo pogoje 

za prijavo na razpis, izpolnijo vlogo v elektronski obliki 
v spletnem programu »FIHO razpisi«, ki je na voljo na 
spletni strani www.fiho.si. Na istem spletnem naslo-
vu organizacije – kandidatke najdejo tudi vsebinska in 
tehnična navodila za uporabnike spletnega programa 
»FIHO razpisi«.

Organizacije – kandidatke pridobijo uporabniško 
ime in geslo za vnašanje podatkov v spletni program 
»FIHO razpisi« na FIHO, Stegne 21c, Ljubljana, tel. 
01/500-77-00, e-mail: info@fiho.si.

Organizacije – kandidatke morajo izpolnjeno vlogo 
v elektronski obliki v spletnem programu FIHO razpis 
potrditi s klikom na gumb »zaključi«, sicer se vloga ne 
bo štela za oddano.

Zaključeno vlogo v spletnem programu »FIHO 
razpisi«, ki bo imela ustrezno oznako o zaključenosti, 
je organizacija – kandidatka dolžna izpisati na papir in 
ga skupaj s prilogami – dokumentacijo iz I. in II. točke 

http://www.fiho.si/
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5. točke Javnega razpisa, podpisano s strani odgo-
vorne osebe organizacije ter žigosano v zaprti kuverti, 
po pošti, priporočeno poslati na naslov: Fundacija za 
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v 
RS, Stegne 21c, 1000 Ljubljana. V zgornjem levem 
kotu na prednji strani ovojnice mora biti navedeno 
naslednje besedilo: »Ne odpiraj, vloga na javni razpis 
za financiranje invalidskih oziroma humanitarnih or-
ganizacij«, na zadnji strani pa polni naslov pošiljatelja 
z oznako, da gre za invalidsko oziroma humanitarno 
organizacijo.

Priporočamo, da je na kuverti prilepljen ustrezno 
izpolnjen izpis (označitev pisemske kuverte) razpisne do-
kumentacije, ki je na voljo v spletnem programu »FIHO«.

Invalidske in humanitarne organizacije, ki se na 
razpis prijavljajo prvič oziroma niso bile sofinancirane 
iz sredstev FIHO v letu 2021, morajo v okviru spletnega 
programa »FIHO razpisi« izpolniti tudi podatke o svojem 
poslovanju v letu 2021 in izvajanju svojih programov za 
leto 2021 v skladu s predpisano klasifikacijo uporabni-
kov in storitev, ki je sestavni del Navodila.

Invalidske in humanitarne organizacije, ki jih se-
stavljajo društva, povezana v zvezo, predložijo enotni 
finančno ovrednoten letni delovni program (drugi odsta-
vek 12. člena Pravilnika FIHO).

Enovita društva ne prijavljajo programskih sklopov 
na lokalnem nivoju.

Z oddajo vloge na razpis se vlagatelji v celoti stri-
njajo z vsemi razpisnimi pogoji, določenimi v tem razpisu 
in splošnih aktih FIHO ter z merili za ocenjevanje vlog 
in pogoji za uporabo sredstev FIHO, določenimi v Pra-
vilniku FIHO in Navodilu (oba dokumenta sta dostopna 
v poglavju 'Akti' FIHO na www.fiho.si). Na spletni strani 
FIHO so prijaviteljem na voljo tudi vsebinska navodila 
za izpolnjevanje vlog.

Organizacije z oddajo vloge na razpis dovoljujejo, 
da pristojne komisije oziroma organi FIHO preverijo po-
datke o njihovem pravnem statusu z vpogledom v javno 
dostopne registre, evidence oziroma baze podatkov.

V primeru, da vloge organizacij vsebujejo podatke, 
ki so v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, 
opredeljeni kot poslovna skrivnost ali da so vloge (ali deli 
vlog) varovani s pravicami intelektualne lastnine tretjih 
oseb, lahko organizacije to vidno označijo.

7. Rok za prijavo
Rok za oddajo vlog na razpis je 30 dni po objavi 

razpisa v Uradnem listu RS.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je 

bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošto s 
priporočeno pošiljko.

Vloge, ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, 
se ne bodo upoštevale.

8. Datum odpiranja vlog: pristojni komisiji za oce-
njevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev 
FIHO bosta najkasneje v 15 dneh po poteku razpisnega 
roka iz prvega odstavka točke 7 odprli pravočasno pri-
spele vloge in ugotovili, ali izpolnjujejo pogoje, navedene 
pod točko 9 tega razpisa.

9. Postopek odpiranja vlog in posredovanje ugovo-
ra na zapisnik

Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlo-
gov za razporeditev sredstev FIHO bosta pri odpiranju 
vlog preverili:

– pravočasnost posredovane vloge,
– pravilno označenost vloge,
– izpolnjevanje pogojev za prijavo in financiranje in
– popolnost dokumentacije.
Če komisiji ugotovita, da je dokumentacija posa-

meznega vlagatelja popolna, vendar določeni podatki 

niso jasni ali točni, zahtevata, da jo vlagatelj dopolni. 
Rok za dopolnitev je 7 dni od vročitve pisne zahteve po 
dopolnitvi (prvi odstavek 17. člena Pravilnika FIHO). Če 
vlagatelj v roku ne dopolni dokumentacije, se šteje, da 
odstopa od vloge. Taka vloga se v postopku razporeja-
nja sredstev ne upošteva ter se jo vrne vlagatelju (drugi 
odstavek 17. člena Pravilnika FIHO).

O odpiranju vlog bosta komisiji vodili zapisnik, ki 
bo vseboval:

– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– imena in priimke navzočih predstavnikov komisije,
– imena in priimke drugih navzočih,
– seznam vseh vlog po vrstnem redu odpiranja vlog 

s polnim imenom vlagatelja,
– seznam nepravočasnih vlog,
– seznam vlog, ki niso pravilno označene,
– seznam vlog, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa,
– seznam vlog s popolno dokumentacijo, vendar z 

nejasnimi oziroma netočnimi podatki,
– seznam vlog z nepopolno dokumentacijo,
– pouk o pravici do ugovora.
Vloge, ki ne bodo:
– pravočasno oddane,
– pravilno označene,
– izpolnjevale razpisnih pogojev,
– izpolnjevale pogojev za financiranje,
– vsebovale popolne dokumentacije,

bodo izločene iz nadaljnje obravnave in vrnjene orga-
nizaciji. Razlogi za izločitev bodo navedeni v zapisniku.

Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
Zapisnik bo v roku 7 dni po odpiranju vlog poslan 

vsem invalidskim in humanitarnim organizacijam, ki so 
vložile zahtevke za pridobitev sredstev FIHO za leto 
2023. Vlagatelj lahko v roku 7 dni od prejema zapisnika 
pri Nadzornem odboru FIHO vloži ugovor na zapisnik. 
Nadzorni odbor FIHO bo o ugovoru odločil v 10 dneh od 
dneva prejema ugovora. Odločitev Nadzornega odbora 
o ugovoru na zapisnik je dokončna.

10. Ocenjevanje in priprava predloga za razporedi-
tev sredstev fiho

Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo pre-
dlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in 
humanitarnim organizacijam bosta na podlagi določil 
Pravilnika FIHO in v skladu z Navodilom ocenili prispele 
vloge organizacij ter pripravili predlog razporeditve sred-
stev fundacije za leto 2023 in ga posredovali v razpravo 
in odločitev Svetu FIHO. Pravilnik FIHO in Navodilo sta 
dostopna na spletni strani FIHO www.fiho.si v rubriki 
Akti FIHO.

Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo pre-
dlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim 
in invalidskim organizacijam imata določene skupne 
normative za pogosto prijavljene naložbe v osnovna 
sredstva in njihovo vzdrževanje, in sicer:

Mobilni telefon 350,00 €

Tablica 350,00 €

Računalnik standardni 
(prenosni ali stacionarni) 800,00 €

Multifunkcijska naprava 
(nezahtevna) 300,00 €

Multifunkcijska naprava (zahtevna) 800,00 €

Projektor s platnom 700,00 €

Tv sprejemnik 500,00 €

Fotoaparat 400,00 €

http://www.fiho.si/
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Pisarniški stol 200,00 €
Konferenčni stol 150,00 €
Pisarniške mize 150,00 €
Omara 200,00 €
Ognjevarna omara 700,00 €
Klimatska naprava 1.000,00 €
Osebno vozilo 17.000,00 €
Kombinirano vozilo 26.000,00 €
Prilagojeno kombinirano vozilo 29.000,00 €

V primeru, da svet FIHO do konca leta 2022 ne 
bo sprejel dokončnega sklepa o razporeditvi sredstev 
za posamezne invalidske in humanitarne organizacije, 
bo FIHO organizacijam, ki so prejemale sredstva v letu 
2022, mesečne akontacije v letu 2023 začasno izplače-
vala v višini dvanajstine zneska, ki je bil odobren v pre-
teklem letu za programe in delovanje, dokler se z novim 
sklepom ne odobri drugače.

11. Posredovanje sklepa o dodelitvi sredstev in po-
godbe o medsebojnih razmerjih

Sklep Sveta FIHO o razporeditvi sredstev fundacije 
za leto 2023 bodo invalidske in humanitarne organiza-
cije prejele v 15 dneh od odločitve na seji Sveta FIHO. 
Zoper sklep Sveta FIHO o razporeditvi sredstev, s ka-
terim bo odločeno o posamezni vlogi na javni razpis, 
lahko invalidska oziroma humanitarna organizacija v 
roku 15 dni po prejemu vloži pritožbo na Nadzorni odbor 
FIHO, ki bo odločal o pritožbi.

Invalidskim in humanitarnim organizacijam, katerim 
bodo dodeljena sredstva, bo po dokončnosti sklepa Sveta 
FIHO poslana v podpis pogodba o medsebojnih razmerjih 
in obveznostih v zvezi s financiranjem in uporabo dode-
ljenih sredstev skladno z določili Pravilnika FIHO. Organi-
zacijam se bodo odobrena sredstva začela nakazovati po 
tem, ko bosta pogodbo podpisali obe pogodbeni stranki.

12. Izplačila odobrenih sredstev
Odobrena sredstva za izvajanje programov, delo-

vanje in naložbe bodo invalidske in humanitarne orga-
nizacije v skladu s 6. členom Pravilnika FIHO prejemale 
kot mesečno akontacijo, praviloma v razmerju glede na 
dejanski priliv finančnih sredstev v FIHO.

Če bo dejanski priliv sredstev FIHO v letu 2023 nižji 
ali višji od načrtovanega po finančnem načrtu fundacije, 
bo svet FIHO v skladu s 7. členom Pravilnika FIHO spre-
jel sklep o zmanjšanju ali povečanju odobrenih sredstev.

Vse dodatne informacije in navodila v zvezi z raz-
pisom so na voljo vsak delovni dan od 9. do 13. ure po 
tel. 01/500-77-00, elektronski pošti info@fiho.si ali v 
navedenem terminu osebno v prostorih FIHO.

13. Informativni dnevi
Informativni dnevi o razpisu FIHO za leto 2023 bodo 

potekali v prostorih Emona Efekta, Stegne 21c, II. nad-
stropje, 1000 Ljubljana,

– za humanitarne organizacije v torek dne 4. 10. 
2022 od 9. do 12. ure in

– za invalidske organizacije v sredo dne 5. 10. 2022 
od 9. do 12. ure.

Udeležbo na informativnih dnevih je potrebno zara-
di razporeditve udeležencev glede na prostorske zmo-
gljivosti predhodno sporočiti strokovni službi FIHO na 
e-mail: info@fiho.si.

Informativni dnevi se izvedejo v skladu s takrat ve-
ljavnimi priporočili za širitev okužb.

Fundacija za financiranje
invalidskih in humanitarnih

organizacij v Republiki Sloveniji

Št. 091-11/2022-3 Ob-3115/22

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o proračunu Mestne 
občine Celje za leto 2022 (Uradni list RS, št. 194/21), 
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 
93/15 in 5/19) in Sklepa župana o začetku postopka in 
imenovanju strokovne komisije Javnega razpisa za fi-
nanciranje promocije Mestne občine Celje skozi šport v 
letu 2022, št. 091-11/2021-2 z dne 12. 9. 2022, Mestna 
občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, objavlja

javni razpis
za financiranje promocije Mestne občine Celje 

skozi šport v letu 2022
I. Naročnik javnega razpisa je Mestna občina Celje, 

Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
II. Predmet javnega razpisa je financiranje promo-

cije Mestne občine Celje (v nadaljevanju: MOC) skozi 
šport v letu 2022 z namenom večje prepoznavnosti na 
državni oziroma mednarodni ravni. Sredstva so name-
njena udeležbi društev na športnih prireditvah doma in 
v tujini na najvišjem nivoju, stroškom promocije, nabavi 
opreme ipd.

III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
A. Na razpis se lahko prijavijo športna društva, ki 

izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– morajo biti najmanj tri leta registrirani v skladu z 

veljavno zakonodajo, s sedežem v Mestni občini Celje;
– morajo delovati v okviru panožne strokovne zveze;
– imajo zagotovljene kadrovske pogoje za uresni-

čitev športnih aktivnosti;
– so uvrščeni v prednostni program športa v MOC 

za leti 2022 in 2023 v kakovostni razred A in B.
B. Poleg splošnih pogojev, navedenih v točki A, 

morajo športna društva izpolnjevati tudi naslednje po-
sebne pogoje:

– društva uvrščena v kakovostni razred A:
– ekipa in/ali športniki nastopajo v uradnih tek-

movalnih sistemih svoje nacionalne panožne športne 
zveze (v nadaljevanju: NPŠZ) za naslov državnega pr-
vaka v članski kategoriji na najvišjem rangu tekmovanj 
(npr.: I. državna liga, slovenski pokal ipd.) oziroma so-
delujejo v uradnih mednarodnih ligah.

– društva uvrščena v kakovostni razred B:
– društvo s svojimi ekipami in/ali športniki na-

stopa v uradnih tekmovalnih sistemih svoje NPŠZ za 
naslov državnega prvaka (društva v kolektivnih športnih 
panogah morajo nastopati v ali članski kategoriji ali mla-
dinskih kategorijah na najvišjem rangu državnih tekmo-
vanj oziroma sodelujejo v uradnih mednarodnih ligah) in

– izvaja večino rednega programa (zaradi različ-
nih lokacij) svoje vadbe v namenskih športnih objektih 
v lasti MOC (pri čemer zaradi specifik športne panoge, 
le-te ni možno izvajati izven takšnih objektov).

Sredstva za namene predmetnega javnega razpisa 
se lahko dodelijo le tistim vlagateljem, ki za isti namen 
niso prejeli občinskih sredstev že na drugih javnih raz-
pisih MOC v letu 2022.

Vlagatelji, ki so prejemniki sredstev iz občinskega 
proračuna na podlagi pogodb o neposrednem financi-
ranju iz proračuna MOC, katerih ustanoviteljica je MOC 
in vlagatelji, katerih ustanoviteljica je Vlada Republike 
Slovenije oziroma Republika Slovenija, ne morejo kan-
didirati na predmetnem javnem razpisu.

Izbrani vlagatelji bodo morali na vidnem mestu na 
svojih spletnih straneh oziroma družbenih omrežjih, ves 

mailto:info@fiho.si
mailto:info@fiho.si
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čas od podpisa pogodbe o financiranju do vključno junija 
2023 navajati MOC kot podpornika oziroma financerja.

IV. Merila za izbor
Merilo 1 (največ možnih točk 500)

Tekmovanje na najvišjem rangu državnih tekmovanj 
ekip (člani) in/ali športnikov v NPŠZ in/ali mednarodni 

ligi in/ali nastop na največjih mednarodnih 
tekmovanjih (kot so EP, SP, OI ipd.)  

v letu 2022 – promocija
500 točk

Merilo 2 (največ možnih točk 575)
Razvrstitev športne panoge med poletne  

ali zimske športe
(po klasifikaciji Mednarodnega Olimpijskega komiteja)

Poletni športi
(lokostrelstvo, gimnastika, 

umetnostno plavanje, 
atletika, badminton, 
košarka, odbojka na 
pesku, boks, kanu 
slalom/sprint, BMX, 

kolesarjenje, skoki v vodo, 
konjeništvo, sabljanje, 

nogomet, golf, rokomet, 
hokej na travi, judo, karate, 
plavanje, veslanje, ragbi, 

jadranje, strelstvo, športno 
plezanje, namizni tenis, 

taekwondo, tenis, triatlon, 
vaterpolo, dvigovanje 
uteži, rokoborba idr.)

Zimski športi
(alpsko smučanje, biatlon, 

bob, smučarski kros, 
curling, umetnostno 
drsanje, smučanje 

prostega sloga, hokej na 
ledu, sankanje, nordijska 

kombinacija, hitrostno 
drsanje na kratke proge, 

skeleton, smučarski 
skoki, deskanje na snegu, 

hitrostno drsanje idr.)

575 točk 200 točk
Največje možno število točk, ki jih lahko doseže 

posamezni vlagatelj je 1075.
Predlogi vlagateljev bodo ocenjeni v skladu z na-

vedenimi merili. Merila za ocenjevanje in vrednotenje 
prijav so ovrednotena s točkami. Merila, postavljena za 
ocenjevanje vlog, ne morejo biti predmet pritožbe.

Na podlagi vrednotenja po merilih javnega razpisa 
se prijavitelju izračuna skupno število točk. Vrednost 
točke se izračuna tako, da se razpoložljiva proračunska 
sredstva delijo z vsoto točk, ki so jih prejeli vsi prijavite-
lji, ki so bili izbrani za financiranje promocije MOC skozi 
šport v letu 2022.

Višina financiranja se določi na podlagi zmnožka 
prejetega števila točk in vrednosti točke.

V. Višina sredstev
Okvirna višina sredstev za financiranje promocije 

MOC skozi šport v letu 2022, ki je zagotovljena v prora-
čunu MOC, znaša največ do 150.000,00 EUR.

Višina odobrenih sredstev vlagatelju, namenjena 
financiranju promocije MOC skozi šport v letu 2022, bo 
odvisna od ocene vloge glede na postavljena merila.

VI. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2022 
morajo biti porabljena do 31. decembra 2022, v skladu s 
predpisi, ki določajo izvrševanje občinskega proračuna, 
razen v primerih, ko MOC na osnovi predhodnega zapro-
sila soglaša s kasnejšo porabo sredstev. MOC bo z izbra-
nimi izvajalci sklenila pogodbo o financiranju v letu 2022.

VII. Vsebina vloge
Vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno v 

skladu z javnim razpisom in navodili na prijavnih obraz-
cih javnega razpisa.

Prijavi je potrebno priložiti naslednje priloge:
– fotokopijo odločbe Upravne enote Celje o vpisu 

v register društev, če je v letu 2022 prišlo do statusnih 
sprememb (velja za društva);

– potrdilo nacionalne panožne zveze, da je vlagatelj 
njen član (potrdilo mora biti izdano v letu 2022);

– izjavo o zagotovljenem in ustrezno usposoblje-
nem strokovnem kadru;

– poimenski seznam tekmovalcev ekip (člani) in/ali 
športnikov v NPŠZ za aktualno tekmovalno leto.

Tako izdelana vloga bo obravnavana kot popolna. 
Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani 
k dopolnitvi vlog.

V kolikor bi katerikoli od vlagateljev želel umakniti, 
spremeniti ali dopolniti že oddano vlogo, lahko to stori 
samo na način, ki je opredeljen v VIII. točki javnega 
razpisa.

VIII. Rok za oddajo vlog in način oddaje
Vlagatelji morajo oddati vloge po pošti kot priporo-

čeno pošiljko ali osebno v glavni pisarni MOC, in sicer 
najkasneje do vključno 7. 10. 2022 (upošteva se datum 
poštnega žiga).

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri je 
naveden naslov: Mestna občina Celje, Kabinet župana, 
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, s pripisom v zgornjem 
levem kotu: »Ne odpiraj – JR promocija MOC skozi šport 
v letu 2022«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in 
naslov vlagatelja.

Nepravilno oddane in označene vloge se izločijo iz 
nadaljnjega postopka in bodo vrnjene pošiljatelju. Vloge, 
ki ne bodo prispele v predpisanem roku, se zaprte vrnejo 
vlagateljem in ne bodo obravnavane.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se 
šteje kot formalno popolna:

– pravilno izpolnjeni prijavni obrazci, ki so sestavni 
del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa;

– priložena obvezna dokazila in druge priloge, na-
vedene v prijavnih obrazcih ter

– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki 
javnega razpisa.

V kolikor bi katerikoli od vlagateljev želel umakniti 
že oddano vlogo, to stori pisno pred potekom roka za 
oddajo vlog.

V kolikor bi katerikoli od vlagateljev želel spreme-
niti ali dopolniti že oddano vlogo, to stori pred potekom 
roka za oddajo vlog tako, da odda zaprto ovojnico, na 
kateri je naveden naslov: Mestna občina Celje, Kabinet 
župana, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, s pripisom v 
zgornjem levem kotu: »Ne odpiraj – JR promocija MOC 
skozi šport v letu 2022 – Sprememba/Dopolnitev«.

IX. Datum odpiranja vlog: odpiranje prejetih vlog bo 
vršila strokovna komisija, imenovana s sklepom župa-
na Mestne občine Celje, št. 091-11/2021-2 z dne 12. 9. 
2022. Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v roku 
osmih dni od končnega roka za oddajo vlog. Odpirajo se 
samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označe-
ne kuverte, ki vsebujejo vloge. V kolikor se zaradi velike-
ga števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se 
nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju vlog bo strokovna 
komisija ugotovila pravočasnost, upravičenosti in popol-
nost vloge glede na to, če so bili predloženi vsi zahte-
vani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog, 
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo strokovna komisija, v 
roku osmih dni od odpiranja vlog, vlagatelje pozvala, da 
vlogo v roku treh delovnih dni dopolnijo.

X. Odločanje v postopku javnega razpisa in obve-
ščanje o izidu javnega razpisa

Na podlagi predloga strokovne komisije bo o izbra-
nih, zavrnjenih in zavrženih vlogah s sklepom odločila 
direktorica občinske uprave MOC. Vlagatelji lahko vlo-
žijo pritožbo v roku osmih dni od prejema sklepa, pri or-
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ganu, ki je izdal odločbo. O pritožbi odloča župan MOC. 
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi 
vlagatelji.

Zavržene bodo vloge tistih vlagateljev:
– ki ne bodo oddane v roku in na način, ki je dolo-

čen v VIII. točki besedila javnega razpisa;
– ki ne bodo vsebovale vseh prilog in sestavin, ki 

jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne doku-
mentacije ter ne bodo dopolnjene v roku, navedenem v 
pozivu za dopolnitev vloge.

Zavrnjene bodo vloge tistih vlagateljev:
– ki ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev javnega 

razpisa, pogojev določenih v III. točki besedila javnega 
razpisa ali drugih pogojev, navedenih v razpisni doku-
mentaciji.

Vlagatelji bodo o izbiri pisno obveščeni predvido-
ma v 15 dneh po zaključku postopka javnega razpisa. 
Z izbranimi vlagatelji bodo sklenjene pogodbe o finan-
ciranju.

Mestna občina Celje lahko javni razpis po svoji 
prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi 
ali dodeli le določen del razpoložljivih sredstev ozi-
roma si pridržuje pravico do spremembe okvirne vi-
šine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v postopku spreminjanja proračuna MOC 
za leto 2022.

XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, do 
izteka roka za oddajo vlog dosegljiva na spletni strani 
MOC: http://moc.celje.si/javni-razpisi pod rubriko »Jav-
na naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem 
postopku in javni natečaji za delovna mesta«.

XII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpi-
som: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
dobijo zainteresirani vlagatelji na elektronskem naslo-
vu: protokol@celje.si.

Mestna občina Celje
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Razpisi delovnih mest

Kandidati lahko z namenom dokazovanja strokov-
ne usposobljenosti za imenovanje na prosto notarsko 
mesto po določbah Pravilnika o merilih in načinu pre-
verjanja strokovne usposobljenosti kandidatov za no-
tarja (Uradni list RS, št. 20/22) predložijo tudi dokazila, 
ki bodo izkazovala izkušnje in veščine iz 6. in 7. člena 
tega Pravilnika.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata, telefonsko številko, na kateri je dose-
gljiv, enotno matično številko občana (EMŠO) ter kratek 
življenjepis.

V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali 
ustnega razgovora (10.a člen ZN) bodo kandidati obve-
ščeni pisno, ustno in/ali preko elektronskega naslova.

Kandidati naj se v primeru prijave na prosto notar-
sko mesto s sedežem v Domžalah sklicujejo na številko 
704-20/2022.

Pisne prijave na razpisano notarsko mesto spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 
ulica 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 704-19/2022/2 Ob-3103/22

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o 
notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08, 91/13 in 189/20 – 
ZFRO) ter skladno z Odredbo o številu in sedežih notar-
skih mest (Uradni list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 24/98, 
117/05, 68/06, 7/07, 8/07, 69/08, 23/09, 38/09 in 30/22) 
in Pravilnikom o merilih in načinu preverjanja strokovne 
usposobljenosti kandidatov za notarja (Uradni list RS, 
št. 20/22) Ministrstvo za pravosodje razpisuje

dve prosti notarski mesti 
s sedežem v Ljubljani

Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje 

iz 8. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08, 
91/13 in 189/20 – ZFRO, v nadaljevanju: ZN). Uporabljeni 
izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so upo-
rabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. toč-

ka prvega odstavka 8. člena ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in dokazila, 

iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke 
prvega odstavka 8. člena ZN,

3. dokazilo, da ima kandidat opremo in prostore, ki 
so potrebni in primerni za opravljanje notariata (8. toč-
ka prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo 
biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov 
razvidni zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja 
med dejanskim in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse 
predhodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo 
pogodbo podpisala upravičena oseba,

4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije ali druge države 

članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega 
prostora ali državljan Švicarske konfederacije ali države 
članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in raz-
voj (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

Št. 704-20/2022/2 Ob-3102/22
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o 

notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08, 91/13 in 189/20 – 
ZFRO) ter skladno z Odredbo o številu in sedežih notar-
skih mest (Uradni list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 24/98, 
117/05, 68/06, 7/07, 8/07, 69/08, 23/09, 38/09 in 30/22) 
in Pravilnikom o merilih in načinu preverjanja strokovne 
usposobljenosti kandidatov za notarja (Uradni list RS, 
št. 20/22) Ministrstvo za pravosodje razpisuje

eno prosto notarsko mesto 
s sedežem v Domžalah

Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogo-

je iz 8. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08, 
91/13 in 189/20 – ZFRO, v nadaljevanju: ZN). Uporab-
ljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, 
so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za 
oba spola.

Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. toč-

ka prvega odstavka 8. člena ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in dokazila, 

iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke 
prvega odstavka 8. člena ZN,

3. dokazilo, da ima kandidat opremo in prostore, ki 
so potrebni in primerni za opravljanje notariata (8. toč-
ka prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo 
biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov 
razvidni zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja 
med dejanskim in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse 
predhodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo 
pogodbo podpisala upravičena oseba,

4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije ali druge države 

članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega 
prostora ali državljan Švicarske konfederacije ali države 
članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in raz-
voj (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

– je poslovno sposoben (2. točka prvega odstavka 
8. člena ZN),

– ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni na-
slov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslo-
va diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma 
je v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja 
prava, ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju 
in priloženim mnenjem o izobraževanju ali z odločbo 
o priznavanju izobraževanja za namen zaposlovanja 
ali z odločbo o nostrifikaciji (3. točka prvega odstavka 
8. člena ZN),

– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo da-
tuma opravljenega izpita (4. točka prvega odstavka 
8. člena ZN),

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 
dejanja, zaradi katerega je moralno nevreden za oprav-
ljanje notariata (6. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega odstavka 
8. člena ZN),

5. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za na-
men tega razpisnega postopka pridobi podatke iz prve 
do šeste alineje 4. točke iz uradnih evidenc.
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– je poslovno sposoben (2. točka prvega odstavka 
8. člena ZN),

– ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni na-
slov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslo-
va diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma 
je v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja 
prava, ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju 
in priloženim mnenjem o izobraževanju ali z odločbo 
o priznavanju izobraževanja za namen zaposlovanja 
ali z odločbo o nostrifikaciji (3. točka prvega odstavka 
8. člena ZN),

– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo da-
tuma opravljenega izpita (4. točka prvega odstavka 
8. člena ZN),

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 
dejanja, zaradi katerega je moralno nevreden za oprav-
ljanje notariata (6. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega odstavka 
8. člena ZN),

5. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za na-
men tega razpisnega postopka pridobi podatke iz prve 
do šeste alineje 4. točke iz uradnih evidenc.

Kandidati lahko z namenom dokazovanja strokov-
ne usposobljenosti za imenovanje na prosto notarsko 
mesto po določbah Pravilnika o merilih in načinu pre-
verjanja strokovne usposobljenosti kandidatov za no-
tarja (Uradni list RS, št. 20/22) predložijo tudi dokazila, 
ki bodo izkazovala izkušnje in veščine iz 6. in 7. člena 
tega Pravilnika.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata, telefonsko številko, na kateri je dose-
gljiv, enotno matično številko občana (EMŠO) ter kratek 
življenjepis.

V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali 
ustnega razgovora (10.a člen ZN) bodo kandidati obve-
ščeni pisno, ustno in/ali preko elektronskega naslova.

Kandidati naj se v primeru prijave na prosto notar-
sko mesto s sedežem v Ljubljani sklicujejo na številko 
704-19/2022.

Pisne prijave na razpisano notarsko mesto spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 
ulica 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-3104/22
Svet zavoda Dolenjskih lekarn Novo mesto p.o., 

skladno s 35., 41. in 42. členom Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP), 34. členom Zakona o lekarniški dejav-
nosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19 in 186/21), 
Sklepom št.: 2, sprejetim na 4. korespondenčni seji Sve-
ta zavoda dne 6. 7. 2022 in Sklepom št. 16, sprejetim 
na 10. redni seji Sveta zavoda dne 30. 8. 2022, objavlja 
javni razpis za imenovanje 

strokovnega vodje 
Dolenjskih lekarn Novo mesto p.o.

Za strokovnega vodjo javnega zavoda je lahko ime-
novan kandidat, ki poleg pogojev, določenih z zakonom, 
izpolnjuje še naslednje pogoje:

– ima izobrazbo pridobljeno po študijskem progra-
mu druge stopnje ali izobrazbo primerljivo izobrazbi 
druge bolonjske stopnje smeri farmacija (magister far-
macije) in opravljen strokovni izpit,

– ima vsaj 5 let delovnih izkušenj s področja lekar-
niške dejavnosti,

– ima dovoljenje za samostojno opravljanje poklica 
farmacevt pri izvajalcu lekarniške dejavnosti – licenca in 

da je vpisan v register farmacevtskih strokovnih delav-
cev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti,

– 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 izdelova-
nja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, 
nima lastniškega deleža ali lastništva 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 zaradi naklepnega kaz-
nivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni 
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več 
kot šest mesecev,

– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtož-
nica za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni 
dolžnosti,

– je državljan Republike Slovenije ali državljan dr-
žave članice EU,

– aktivno obvlada slovenski jezik,
– ima veljavno vozniško dovoljenje B kategorije.
Kandidati za strokovnega vodjo javnega zavoda 

morajo ob prijavi predložiti vizijo razvoja in delovanja 
javnega zavoda v mandatnem obdobju na strokovnem 
lekarniškem področju.

Kandidati morajo k prijavi predložiti ustrezna doka-
zila, in sicer:

1. za izpolnjevanje pogojev izobrazbe:
– fotokopijo diplome za univerzitetno izobrazbo ozi-

roma magisterija stroke (druga bolonjska stopnja) smeri 
farmacija,

– fotokopija opravljanega strokovnega izpita,
– fotokopija pridobljene odločbe o licenci in fotoko-

pijo odločbe o vpisu v register strokovnih farmacevtskih 
delavcev;

2. za izpolnjevanje pogojev delovnih izkušenj:
– življenjepis, v katerem so navedene institucije, v 

katerih je delal, delovno mesto, čas trajanja zaposlitve, 
ključne naloge, ki jih je opravljal,

– pogodbe ali pogodbo o zaposlitvi, ali drugo doka-
zilo iz katerega je razvidno, da ima kandidat 5 let delov-
nih izkušenj s področja lekarniške dejavnosti,

– izpis obdobij zavarovanj v RS (ZPIZ), iz katerega 
je razvidna delovna oziroma zavarovalna doba;

3. za izpolnjevanje pogoja, da ni pravnomočno ob-
sojen:

– originalno potrdilo pristojnega ministrstva (potrdilo 
ne sme biti starejše od 30 dni od dneva objave javnega 
razpisa);

4. za izpolnjevanje pogoja, da zoper njega ni vlože-
na pravnomočna obtožnica:

– originalno potrdilo pristojnega sodišča (potrdilo 
ne sme biti starejše od 30 dni od dneva objave javnega 
razpisa);

5. za izpolnjevanje pogoja, da ima slovensko držav-
ljanstvo ali državljanstvo države članice EU:

– originalno potrdilo pristojnega organa;
6. za izpolnjevanje pogoja vozniški izpit B katego-

rije:
– fotokopijo veljavnega vozniškega dovoljenja;
7. izjave:
– da hkrati ni član sveta zavoda drugega javnega 

lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega 
zavoda,

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

– da bo kandidat, v primeru, če bo izbran za stro-
kovnega vodjo Dolenjskih lekarn Novo mesto p.o., in če 
je zaposlen ali ima pogodbeno razmerje pri pravni ali 
fizični osebi, ki opravlja dejavnost izdelovanja zdravil ali 
dejavnost prometa na debelo z zdravili, odpovedal po-
godbo o zaposlitvi oziroma prekinil pogodbeno razmerje 
s to pravno ali fizično osebo, pred podpisom pogodbe za 
nastop funkcije strokovnega vodje.

Rok za prijavo kandidatov je 21 dni.
Strokovni vodja sklene pogodbo o zaposlitvi za čas 

mandata, ki traja pet let, po zaključku mandata je lahko 
strokovni vodja ponovno imenovan.

Prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogo-
jev in vizijo delovanja javnega zavoda v mandatnem 
obdobju na strokovnem lekarniškem področju morajo 
kandidati vložiti v zaprti ovojnici na naslov: Dolenjske 
lekarne Novo mesto p.o., Svet zavoda Dolenjskih lekarn, 
Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto, s pripisom: »ne 
odpiraj – javni razpis za strokovnega vodjo«.

Svet zavoda bo kot pravočasne upošteval prijave, 
ki bodo vložene najkasneje v roku 21 dni od dneva ob-
jave razpisa na spletni strani Dolenjskih lekarn Novo 
mesto p.o. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je 
zadnji dan razpisnega roka vložena osebno na sedežu 
zavoda ali poslana priporočeno po pošti.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in 
pravočasno prispele prijave kandidatov, ki bodo izpolnje-
vali razpisne pogoje.

Strokovnega vodjo Dolenjskih lekarn Novo me-
sto p.o. imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem 
ustanoviteljev.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 60 dneh od dne-
va objave javnega razpisa.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slov-
nični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in 
moške.

Svet zavoda Dolenjskih lekarn Novo mesto p.o.

 Ob-3105/22
Na podlagi sklepa Sveta zavoda Osnovne šole 

Franca Rozmana – Staneta Maribor, ki je bil sprejet na 
4. korespondenčni seji 15. 9. 2022, Svet zavoda OŠ 
Franca Rozmana – Staneta Maribor razpisuje delovno 
mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v 
nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidat mora poleg splošnih pogojev, določenih z 
zakonom, imeti/izpolnjevati:

– najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih pro-
gramih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma 
raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki 
v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, ter 
izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega 
delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja;

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju;

– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 
pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit;

– vodstvene in organizacijske sposobnosti;
– opravljen strokovni in ravnateljski izpit.
Za prosto delovno mesto ravnatelja je lahko ime-

novan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora 
pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku 
mandata.

Kandidat mora prijavi priložiti dokazila o izpolnje-
vanju pogojev:

– Europass življenjepis;
– program vodenja zavoda v prihodnjih petih letih;
– dokazila o izpolnjevanju pogoja zahtevane izo-

brazbe;
– dokazilo o pridobljenem nazivu;
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu;
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, ki 

je lahko pridobljen najkasneje v enem letu po začetku 
mandata;

– potrdilo iz kazenske evidence, ki ga izda Ministr-
stvo za pravosodje;

– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 
postopku;

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost iz Ministrstva za 
pravosodje;

– potrdilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je raz-
vidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih vodstvenih in 
organizacijskih sposobnosti.

Šteje se, da je vloga popolna, če vsebuje vsa doka-
zila o izpolnjevanju pogojev.

Nepopolne in nepravočasne vloge bodo zavržene. 
Dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev morajo 

biti originalna ali overjene kopije originalov.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja s 

polnim delovnim časom.
Predviden začetek dela je 15. 1. 2023.
Izbran kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Z iz-

branim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposli-
tvi za mandatno obdobje petih let s polnim delovnim 
časom.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev pošljite do vključno 7. 10. 2022 na naslov: Svet 
zavoda Osnovne šole Franca Rozmana – Staneta Ma-
ribor, Kersnikova 10, 2000 Maribor, s pripisom »Prijava 
na razpis za delovno mesto ravnatelja – Ne odpiraj«.

Vloga se bo štela za pravočasno, tudi če bo oddana 
na pošto s priporočeno pošiljko zadnji dan roka razpisa, 
to je 7. 10. 2022.

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju 
v zakonitem roku.

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

Svet zavoda Osnovne šole  
Franca Rozmana – Staneta Maribor

 Ob-3106/22
Svet zavoda Osnovne šole dr. Bogomirja Magajne 

Divača, na podlagi sklepa 4. redne seje Sveta zavoda 
Osnovne šole dr. Bogomirja Magajne Divača, ki je bila 
dne 15. 9. 2022, razpisuje delovno mesto

ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15 in 
46/16; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
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Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo 1. 2. 2023.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazila o ustrezni izobrazbi,
– dokazila o pridobljenem nazivu,
– dokazila o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazila o opravljenem ravnateljskem izpitu (Kan-

didat lahko ravnateljski izpit opravi tudi naknadno, ven-
dar najkasneje v enem letu po začetku mandata.),

– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pra-

vosodje, da ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti 
starejše od 30 dni,

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kaz-
niva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda 
Ministrstva za pravosodje in ki ne sme biti starejše 
od 30 dni,

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

– dokazilo o opravljenem vozniškem izpitu B ka-
tegorije
pošljite s priporočeno pošiljko v osmih dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole dr. Bogo-
mirja Magajne Divača, Ul. B. Magajne 4, 6215 Divača, z 
oznako: »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Zaželeno je aktivno znanje angleškega jezika in 
poznavanje računalniških programov in orodij.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

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

Svet zavoda Osnovne šole  
dr. Bogomirja Magajne Divača

 Ob-3108/22
Na podlagi sklepa Sveta zavoda III. gimnazije Ma-

ribor, ki je bil sprejet na seji Sveta zavoda dne 10. junija 
2022 Svet zavoda III. gimnazije Maribor, Gosposvetska 
cesta 4, 2000 Maribor, razpisuje delovno mesto 

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – 
ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 
207/21, 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

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

Predvideni začetek dela bo dne 26. 1. 2023.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.

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

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (potrdilo o izobrazbi, nazivu; potrdilo o oprav-
ljenem strokovnem izpitu; potrdilo o opravljenem ravna-
teljskem izpitu (kandidat/kandidatka lahko kandidira tudi 
brez ravnateljskega izpita, pridobiti si ga mora v roku 
enega leta, sicer mandat po zakonu preneha); opis dose-
danjih delovnih izkušenj; potrdilo o nekaznovanosti zaradi 
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev; potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznive-
ga dejanja zoper spolno nedotakljivost in potrdilo sodišča, 
da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 15 dneh 
po objavi razpisa v zaprti ovojnici s pripisom »Za razpis 
ravnatelja/ravnateljice« na naslov: Svet zavoda III. gimna-
zije Maribor, Gosposvetska cesta 4, 2000 Maribor.

Potrdila ne smejo biti starejša od enega meseca.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 

zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

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

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda III. gimnazije Maribor

 Ob-3135/22
Svet zavoda Srednje šole Črnomelj na podlagi sklepa 

9. redne seje, ki je bila 14. 9. 2022 razpisuje delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15, 
46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21; v 
nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

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

Predvideni začetek dela bo dne 15. 1. 2023.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, de-
lovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o ne-
kaznovanosti, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za 
kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost in potrdilo 
sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku pošljite v 
15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda, Sred-
nja šola Črnomelj, Kidričeva ulica 18A, 8340 Črnomelj, z 
oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje in predložiti kratek živ-
ljenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Srednje šole Črnomelj
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Druge objave

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Jav-
nega poziva in začnejo veljati od dneva objave v Urad-
nem listu RS:

9. Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in 
zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Sloven-
skemu podjetniškemu skladu preko ePortala najkasneje 
do vključno 30. 9. 2023. Slovenski podjetniški sklad lah-
ko po 31. 10. 2023 v primeru pravočasno oddanega a 
nepopolnega zahtevka, odstopi od pogodbe.

Briše se:
Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zah-

tevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenske-
mu podjetniškemu skladu preko ePortala najkasneje v 
roku 12 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofi-
nanciranju.

Slovenski podjetniški sklad

Št. 5107-1/2022/1 Ob-3145/22
Na podlagi 11. člena Zakona o mednarodnem ra-

zvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 30/18), 5. člena Zakona o iz-
vrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 
2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP), 
v skladu s 6. členom Uredbe o izvajanju mednarodnega 
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Repub-
like Slovenije (Uradni list RS, št. 74/18), Pravilnikom o 
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 
in 81/16, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP), 23. členom Zakona 
o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) ter 
skladno z Resolucijo o mednarodnem razvojnem so-
delovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije 
(ReMRSHP) (Uradni list RS, št. 54/17) Republika Slove-
nija, Ministrstvo za zunanje zadeve, objavlja

javni poziv
za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska 
komisija razpisuje za nevladne organizacije  

iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, 
ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega 

sodelovanja in humanitarne pomoči  
in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2021

1. Naziv in sedež organa, ki razpisuje sredstva: 
Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, 
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem be-
sedilu: ministrstvo).

2. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov, 

ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organi-
zacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih dr-
žav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega 
sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz 
naslednjih instrumentov Unije (v nadaljnjem besedilu: 
instrumenti EU):

– Evropski razvojni sklad (EDF),
– Instrument za razvojno sodelovanje (DCI),
– Evropski instrument sosedstva in partnerstva ozi-

roma Evropski instrument sosedstva (ENI),
– Evropski instrument za demokracijo in človekove 

pravice (EIDHR),
– Instrument za predpristopno pomoč (IPA II),
– Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru 

(IcSP),

 Ob-3132/22

Sprememba

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo 
vsebine Javnega poziva REVAV-13 – Vavčer za prenos 
lastništva, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 145/21 
z dne 10. 9. 2021.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Jav-
nega poziva in začnejo veljati od dneva objave v Urad-
nem listu RS:

9. Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in 
zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Sloven-
skemu podjetniškemu skladu preko ePortala najkasneje 
do vključno 30. 9. 2023. Slovenski podjetniški sklad lah-
ko po 31. 10. 2023 v primeru pravočasno oddanega a 
nepopolnega zahtevka, odstopi od pogodbe.

Briše se:
Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zah-

tevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenske-
mu podjetniškemu skladu preko ePortala najkasneje v 
roku 12 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofi-
nanciranju.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-3133/22

Sprememba

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo 
vsebine Javnega poziva REVAV-11 – Vavčer za statusno 
preoblikovanje družb, objavljenega v Uradnem listu RS, 
št. 153/21 z dne 24. 9. 2021 in spremembe v Uradnem 
listu RS, št. 11/22 z dne 28. 1. 2022, spremembe v Urad-
nem listu RS, št. 74/22 z dne 27. 5. 2022 ter spremembe 
v Uradnem listu RS, št. 112/22 z dne 26. 8. 2022:

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Jav-
nega poziva in začnejo veljati od dneva objave v Urad-
nem listu RS:

9. Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in 
zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Sloven-
skemu podjetniškemu skladu preko ePortala najkasneje 
do vključno 30. 9. 2023. Slovenski podjetniški sklad lah-
ko po 31. 10. 2023 v primeru pravočasno oddanega a 
nepopolnega zahtevka, odstopi od pogodbe.

Briše se:
Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zah-

tevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenske-
mu podjetniškemu skladu preko ePortala najkasneje v 
roku 12 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofi-
nanciranju.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-3134/22

Sprememba

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo 
vsebine Javnega poziva REVAV-2 – Vavčer za paten-
te, modele, znamke, objavljenega v Uradnem listu RS, 
št. 153/21 z dne 24. 9. 2021 in spremembe v Uradnem 
listu RS, št. 11/22 z dne 28. 1. 2022, spremembe v 
Uradnem listu RS, št. 112/22 z dne 26. 8. 2022 ter spre-
membe v Uradnem listu RS, št. 117/22 z dne 9. 9. 2022:
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– programi Generalnega direktorata Evropske ko-
misije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (DG 
ECHO).

Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek za 
projekte, ki se izvajajo na dan oddaje prijave na javni 
poziv in se zaključijo najpozneje do 31. 12. 2024.

Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek tudi 
za tiste projekte, ki so bili izbrani na Javnem pozivu za 
sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpi-
suje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske 
unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju med-
narodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz 
instrumentov Unije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 16/21 
z dne 5. 2. 2021) in na dan objave tega javnega poziva 
še niso zaključeni ali so se začeli izvajati po objavi Jav-
nega poziva za leto 2020 in na dan objave tega javnega 
poziva še niso zaključeni.

3. Namen javnega poziva: s finančnim prispevkom 
za projekte NVO, odobrenih s strani Evropske komisije, 
namerava ministrstvo spodbuditi povezovanje in part-
nersko sodelovanje nevladnih organizacij v mednarod-
nih projektih in okrepiti njihove operativne zmogljivosti.

4. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Upravičeni prijavitelji po tem javnem pozivu so 

NVO, ki imajo vlogo vodilne ali partnerske organizacije v 
projektih, ki so bili izbrani na razpisih Evropske komisije.

Upravičeni prijavitelj mora na dan prijave na javni 
poziv izpolnjevati naslednje pogoje:

1. da ima status nevladne organizacije po določbah 
2. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list 
RS, št. 21/18, v nadaljnjem besedilu: ZNOrg) (dokazila: 
Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in spre-
jemanju pogojev javnega poziva in Priloga št. 2: Kopija 
ustanovnega akta ali drugega temeljnega akta z vsemi 
spremembami in dopolnitvami (prijavitelj jasno označi 
izpolnjevanje določil prvega oziroma četrtega odstavka 
2. člena ZNOrg);

2. da je vodilna ali partnerska organizacija v pro-
jektu, ki je bil izbran na enem od razpisov Evropske 
komisije (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o 
izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva in 
Priloga št. 3: Kopija pogodbe, podpisane s pogodbeno 
institucijo EU, ali kopija partnerskega sporazuma (če 
NVO ni vodilna organizacija in nastopa v partnerski vlo-
gi), iz katerega je razviden delež, ki ga mora prijavitelj 
sofinancirati);

3. da je bil projekt, v zvezi s katerim zaproša za 
finančni prispevek, izbran v okviru instrumentov ali pro-
gramov EU iz 2. poglavja tega javnega poziva, ki določa 
odstotek finančnega prispevka ali pa je odstotek dolo-
čen v pogodbi prijavitelja projekta (dokazila: obrazec 
št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju 
pogojev javnega poziva in priloga št. 3: Kopija pogodbe, 
podpisane s pogodbeno institucijo EU, ali kopija par-
tnerskega sporazuma (če NVO ni vodilna organizacija 
in nastopa v partnerski vlogi), iz katerega je razviden 
delež, ki ga mora prijavitelj sofinancirati);

4. da se projekt, v zvezi s katerim zaproša za fi-
nančni prispevek, izvaja na dan oddaje prijave na javni 
poziv in se bo zaključil najpozneje do 31. 12. 2024 ali da 
je bil projekt izbran na javnem pozivu za sofinanciranje 
projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne 
organizacije iz držav članic Evropske unije ali partner-
skih držav, ki delujejo na področju mednarodnega ra-
zvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov 
Unije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 16/21 z dne 5. 2. 
2021) in na dan objave tega javnega poziva še ni zaklju-
čen ali se je projekt začel izvajati po objavi Javnega po-
ziva za leto 2020 in na dan objave tega javnega poziva 

še ni zaključen (dokazila: obrazec št. 3: Izjava prijavitelja 
o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva 
in priloga št. 3: Kopija pogodbe, podpisane s pogod-
beno institucijo EU, ali kopija partnerskega sporazuma 
(če NVO ni vodilna organizacija in nastopa v partnerski 
vlogi), iz katerega je razviden delež, ki ga mora prijavitelj 
sofinancirati);

5. da ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski 
račun, ki je vpisan v Register transakcijskih računov pri 
Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence 
in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) (dokazilo: 
obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in spre-
jemanju pogojev javnega poziva; ministrstvo preveri iz-
polnjevanje pogoja v bazi AJPES);

6. da ima poravnane vse davke in druge obvezne 
dajatve v skladu z nacionalno zakonodajo, zapadle do 
vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave 
na javni poziv, oziroma da vrednost neplačanih zapadlih 
obveznosti ne znaša 50 EUR ali več (dokazila: obrazec 
št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju 
pogojev javnega poziva in priloga št. 7: Dokazilo Fi-
nančne uprave RS o plačanih davkih in drugih obveznih 
dajatvah);

7. da ni v stečajnem postopku, postopku preneha-
nja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku 
likvidacije (dokazilo: obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o 
izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva, 
ministrstvo preveri izpolnjevanje pogojev v bazi AJPES);

8. da je zaprošena višina finančnega prispevka, ki 
je predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, sku-
paj z že odobrenimi javnimi sredstvi za sofinanciranje 
projekta Evropske komisije do 100 % zaprošene višine 
finančnega prispevka (dokazila: obrazec št. 3: Izjava pri-
javitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega 
poziva in priloga št. 6: Kopije pogodb o sofinanciranju 
lastne udeležbe s strani drugih javnih institucij);

9. da so upravičeni stroški, ki jih prijavitelj lahko 
uveljavlja, stroški, ki so bili plačani iz lastnih sredstev, tj. 
niso bili uveljavljeni iz sredstev, ki jih je prispeval drugi 
sodelujoči financer, iz državnega proračuna ali lokalnih 
proračunov ali iz drugih javnih virov ali zasebnih sred-
stev, namenjenih za določen projekt (namenskih donacij 
ipd.), temveč jih mora zagotoviti prijavitelj sam (dokazilo: 
obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in spre-
jemanju pogojev javnega poziva);

10. da za finančni prispevek, ki je predmet sofi-
nanciranja po tem javnem pozivu, ni in ne bo pridobil 
sredstev iz drugih javnih virov (prepoved dvojnega sofi-
nanciranja) (dokazilo: obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o 
izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva).

Če se po podpisu pogodbe o sofinanciranju ugotovi 
neizpolnjevanje pogojev, bo ministrstvo odstopilo od te 
pogodbe, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že pre-
jeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

5. Financiranje
5.1 Razpoložljiva sredstva javnega poziva
Vrednost razpoložljivih sredstev za sofinanciranje 

finančnega prispevka za projekte NVO, ki so bili iz-
brani na razpisih Evropske komisije za leto 2021, zna-
ša 110.000,00 EUR (z besedo: sto deset tisoč evrov 
00/100).

Če skupna vsota odobrenih sredstev ne bo dosegla 
višine razpisanih sredstev v tem javnem pozivu, ostane-
jo presežna sredstva nerazporejena.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da ta javni poziv 
kadar koli prekliče ali da skupno vrednost razpoložljivih 
sredstev zmanjša.

5.2 Višina zaprošenih sredstev oziroma način do-
deljevanja sredstev
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Zaprošena višina finančnega prispevka, ki je pred-
met sofinanciranja po tem javnem pozivu, vključno z 
že odobrenimi javnimi sredstvi za sofinanciranje last-
ne udeležbe za posamezni projekt lahko dosega do 
100 % zaprošene višine finančnega prispevka za projekt 
Evropske komisije.

Odstotek sofinanciranja finančnega prispevka na 
razpisih Evropske komisije bo opredeljen skladno z ob-
segom razpoložljivih finančnih sredstev in na javnem 
pozivu izraženimi potrebami NVO.

Upravičeni prijavitelji bodo prejeli enak sorazmerni 
delež od zaprošenih sredstev. Sorazmerni delež bo izra-
čunan na podlagi zneska vseh zaprošenih sredstev (Y) 
in obsega razpoložljivih sredstev (X).

(X/Y) * 100 = sorazmerni delež (izražen v %)

Višina sofinanciranja = višina zaprošenih sredstev 
posameznega upravičenca * sorazmerni delež

6. Dodelitev sredstev
Obdobje dodelitve sredstev za ta javni poziv je pro-

računsko leto 2022.
Ministrstvo bo potrjene zahtevke za izplačilo izpla-

čalo najpozneje do 31. 12. 2022 v skladu s plačilnim 
rokom, kot ga določa veljavni Zakon o izvrševanju pro-
računov RS.

7. Postopek izbora
Vlada Republike Slovenije je za vodenje postopka 

javnega poziva s sklepom vlade imenovala strokovno 
komisijo (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija).

V postopku izbora prijav bo strokovna komisija za 
izvedbo postopka Javnega poziva za sofinanciranje pro-
jektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne or-
ganizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih 
držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojne-
ga sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo 
iz instrumentov Unije za leto 2021, preverila formalno 
popolnost prijav in izpolnjevanje pogojev prijaviteljev 
na javni poziv.

Prijaviteljem, katerih prijave bodo izpolnjevale po-
goje tega javnega poziva, bodo dodeljena sredstva za 
sofinanciranje projektov Evropske komisije v enkratnem 
znesku.

7.1 Roki in način oddaje prijave na javni poziv
Rok za oddajo prijave na predmetni javni poziv je 

do vključno 7. oktobra 2022.
Prijava mora biti oddana v papirnati/tiskani obli-

ki in mora vsebovati v celoti izpolnjene in podpisane 
prijavne obrazce in priloge, ki so določeni v besedilu 
javnega poziva pod točkama 11.2 (a) in 11.2 (c). Po-
leg prijave je treba na elektronskem nosilcu podatkov 
(CD-ROM/DVD-ROM/USB-ključ ipd.) posredovati na-
slednje obrazce in priloge:

– obrazec št. 1: Prijavni obrazec,
– obrazec št. 2: Povzetek vsebine projekta,
– priloga št. 4: Vsebinski načrt projekta (le če ni del 

pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo EU, ali del 
partnerskega sporazuma),

– priloga št. 5: Finančni načrt projekta (le če ni del 
pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo EU, ali del 
partnerskega sporazuma).

Prijavitelji morajo prijavo na javni poziv poslati po 
pošti na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve Repub-
like Slovenije, Sektor za razvojno sodelovanje in huma-
nitarno pomoč, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana, ali 
jo predložiti osebno v glavni pisarni na naslovu: Ministr-
stvo za zunanje zadeve, objekt Mladika, vhod Šubičeva 
ulica 11, katerikoli delovni dan od ponedeljka do petka 
med 8. in 15. uro.

Prijavo je treba poslati ali predložiti v zaprti zape-
čateni ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom 
in naslovom prijavitelja ter vidno oznako »Ne odpiraj – 
prijava na Javni poziv za sofinanciranje projektov, ki jih 
Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz 
držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delu-
jejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja 
in humanitarne pomoči in se financirajo iz instrumentov 
Unije za leto 2021«.

Za označevanje prijave na ovojnici se uporabi 
obrazec za označbo prijave (obrazec št. 4: Označba 
prijave). Če ne bo uporabljen obrazec za označbo 
prijave, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so 
navedeni na obrazcu za označbo prijave. Nepravil-
no označene prijave ne bodo obravnavane in bodo s 
sklepom predstojnice ministrstva zavržene ter neodprte 
vrnjene pošiljatelju.

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s 
pogoji javnega poziva.

Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, poslane 
s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s po-
štnim žigom do vključno 7. oktobra 2022, in prijave, po-
slane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vlo-
žišče ministrstva prispele do vključno 7. oktobra 2022; 
osebno oddane prijave bodo kot pravočasne upošteva-
ne, če bodo oddane na vložišče Ministrstva za zunanje 
zadeve Republike Slovenije, Prešernova cesta 25, 1000 
Ljubljana do 7. oktobra 2022, do 15. ure.

Prepozne oziroma na napačen naslov poslane pri-
jave ne bodo obravnavane in bodo s sklepom predstoj-
nice ministrstva ali od nje pooblaščene osebe zavržene 
ter neodprte vrnjene pošiljatelju. Prav tako bodo s skle-
pom predstojnice ministrstva zavržene tiste prijave, ki 
bodo oddane na napačen način.

7.2 Število predloženih prijav
Prijavitelj na predmetni javni poziv lahko prijavi naj-

več tri različne projekte. Za vsak projekt prijavitelj odda 
ločeno prijavo, v ločeni ovojnici. Če bo posamezen 
prijavitelj oddal več kot tri prijave, se bodo upoštevale 
tiste prijave, ki bodo na ministrstvu evidentirane kot 
prve prispele, četrta ter vse nadaljnje prijave se ne bodo 
obravnavale in bodo s sklepom predstojnice ministrstva 
zavržene in neodprte vrnjene prijavitelju.

7.3 Odpiranje prijav
Odpiranje prijav bo izpeljano v osmih dneh od 

izteka roka za oddajo prijav v prostorih Ministrstva 
za zunanje zadeve Republike Slovenije, Prešernova 
cesta 25, 1000 Ljubljana in bo praviloma javno. Pri-
javitelji bodo o datumu in lokaciji odpiranja prijav ob-
veščeni na spletni strani ministrstva: https://www.gov.
si/drzavni- organi/ministrstva/ministrstvo-za-zunanje- 
zadeve/javne-objave-ministrstva-za-zunanje-zadeve/

Če bo število prejetih prijav veliko (večje od 15), lah-
ko strokovna komisija odloči, da odpiranje prijav ne bo 
javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti dva delovna 
dneva pred predvidenim datumom javnega odpiranja z 
obvestilom na spletni strani ministrstva: https://www.gov.
si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zunanje-za-
deve/javne-objave-ministrstva-za-zunanje-zadeve/

Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, izpolnje-
ne in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo prijavo, 
in sicer po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. 
Prepozno prispele ter nepravilno izpolnjene in označene 
ovojnice bodo zavržene s sklepom predstojnice ministr-
stva ter zaprte vrnjene pošiljatelju.

Ob odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala po-
polnost prijav glede na to, ali so bili predloženi vsi zah-
tevani obrazci in priloge.
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7.4 Popolnost prijav in dopolnjevanje
Za formalno nepopolno se šteje prijava, ki ne 

vsebuje vseh v celoti izpolnjenih in podpisanih obraz-
cev in obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v be-
sedilu javnega poziva, in ki ne vsebuje vseh predpi-
sanih obrazcev in prilog na elektronskem nosilcu 
(CD-ROM/DVD-ROM/USB-ključ ipd.).

Če prijavitelj posluje z žigom, mora originalno žigo-
sati obrazce in priloge. Če z njim ne posluje, na mesta, 
določena za žig, navede: »Ne poslujemo z žigom«. 
Prav tako je obvezen originalni podpis odgovornih oseb 
povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo 
prijava nepopolna in bo prijavitelj pozvan k dopolnitvi.

V primeru formalno nepopolne prijave bo strokovna 
komisija v osmih dneh od zaključka odpiranja prijav pri-
javitelja pozvala k dopolnitvi prijave. Poziv za dopolnitev 
prijave bo posredovan s priporočeno pošto na naslov 
prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski 
naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Od 
prijavitelja se pričakuje, da bo v tem času dostopen za 
dvig pošte.

Prijavitelj v dopolnitvi prijave ne sme spreminjati 
višine zaprošenih sredstev.

Prijava, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v roku in v 
skladu s pozivom za dopolnitev prijave, bo zavržena s 
sklepom predstojnice ministrstva.

Strokovna komisija bo opravila pregled formalno 
popolnih prijav. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za 
kandidiranje na javni poziv, določenih v javnem pozivu.

Če prijavitelj ne bo izpolnjeval vseh pogojev, dolo-
čenih v javnem pozivu, bo prijava zavrnjena.

Za sofinanciranje bodo skladno z določili javnega 
poziva izbrani vsi projekti, ki bodo zadostili vsem pogo-
jem javnega poziva.

8. Obveščanje prijaviteljev o rezultatih javnega po-
ziva in varovanje podatkov ter poslovnih skrivnosti

O dodelitvi sredstev po tem javnem pozivu bo na 
predlog strokovne komisije s sklepom odločila predstoj-
nica ministrstva.

Ministrstvo bo prijavitelje o izidu poziva obvestilo 
najpozneje v šestdesetih dneh po zaključku odpiranja 
prijav. Rezultati poziva predstavljajo informacijo javnega 
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministr-
stva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/mini-
strstvo-za-zunanje-zadeve/javne-objave-ministrstva-za- 
zunanje-zadeve/

Ministrstvo bo z izbranimi prijavitelji sklenilo po-
godbo o sofinanciranju (priloga št. 1: Vzorec pogodbe 
o sofinanciranju).

Če se prijavitelj v osmih dneh od prejema poziva za 
podpis pogodbe o sofinanciranju projekta ne odzove, se 
šteje, da je prijavo za pridobitev sredstev umaknil, sred-
stva pa ostanejo nerazporejena.

Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti 
bo zagotovljeno v skladu z veljavnimi predpisi.

9. Pravno varstvo: ministrica za zunanje zadeve 
ali od nje pooblaščena oseba o izbranih, zavrnjenih in 
zavrženih vlogah odloči s sklepom, zoper katerega je 
mogoča pritožba. Prijavitelj vloži pritožbo na ministrstvu 
v osmih dneh od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep 
odloči ministrica za zunanje zadeve s sklepom v pet-
najstih dneh. Sklep, s katerim se odloči o prijaviteljevi 
pritožbi, je dokončen. Vložena pritožba zoper sklep o 
izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah ne zadrži pod-
pisa pogodb z izbranimi prijavitelji.

10. Pogoji za spremembo dokumentacije za jav-
ni poziv: pred potekom roka za oddajo prijav lahko 
ministrstvo spremeni dokumentacijo javnega poziva z 
izdajo sprememb oziroma dopolnitev, ki ne vplivajo na 

pogoje za kandidiranje na javnem pozivu. Vsaka taka 
sprememba oziroma dopolnitev bo objavljena tudi na 
spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/mi-
nistrstva/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/javne-objave- 
ministrstva-za-zunanje-zadeve/.

11. Dokumentacija za javni poziv in dodatne infor-
macije

Dokumentacijo javnega poziva lahko zainteresirani 
prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni stra-
ni Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije: 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministr-
stvo-za-zunanje-zadeve/javne-objave-ministrstva-za- 
zunanje-zadeve/

Dodatne informacije o javnem pozivu zainteresirani 
prijavitelji lahko dobijo izključno po elektronski pošti na 
naslovu: razvoj.mzz@gov.si s pripisom: »Javni poziv za 
sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje 
za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali 
partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega 
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se fi-
nancirajo iz instrumentov Unije za leto 2021«.

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi 
z javnim pozivom bodo objavljeni na spletnem naslovu: 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministr-
stvo-za-zunanje-zadeve/javne-objave-ministrstva-za- 
zunanje-zadeve/

Vprašanja je možno poslati do vključno 6. oktobra 
2022. Če bodo vprašanja prispela po tem datumu, od-
govori ne bodo podani.

11.1 Navodila za izpolnjevanje
Javni poziv vsebuje prijavne obrazce in priloge, 

ki jih je treba v skladu z navodili na posameznem do-
kumentu izpolniti, in kjer je to navedeno, tudi original-
no podpisati in žigosati. Obrazci in priloge so sestavni 
del prijave prijavitelja in jih je treba priložiti k prijavi po 
vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom prijavnih 
obrazcev in prilog.

Priloge, ki niso del javnega poziva, pridobi oziroma 
pripravi prijavitelj sam in so prav tako obvezni sestavni 
del prijave na javni poziv. Vsa zahtevana dokumentacija 
mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi 
prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s spo-
dnjim seznamom.

11.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
(a) Prijavni obrazci
Javnemu pozivu so priloženi obrazci, ki morajo biti 

izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu 
in so sestavni del prijave:

– obrazec št. 1: Prijavni obrazec,
– obrazec št. 2: Povzetek vsebine projekta,
– obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in 

sprejemanju pogojev javnega poziva,
– obrazec št. 4: Označba prijave.
(b) Priloga, ki je del javnega poziva
– priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (ni 

treba priložiti k prijavi).
(c) Priloge, ki niso objavljene v javnem pozivu in jih 

morajo prijavitelji priložiti sami
– priloga št. 2: Kopija ustanovnega akta ali drugega 

temeljnega akta z vsemi spremembami in dopolnitvami 
(prijavitelj jasno označi izpolnjevanje določil prvega ozi-
roma četrtega odstavka 2. člena ZNOrg),

– priloga št. 3: Kopija pogodbe, podpisane s pogod-
beno institucijo EU, ali kopija partnerskega sporazuma 
(če NVO ni vodilna organizacija in nastopa v partnerski 
vlogi), iz katerega je razviden delež, ki ga mora prijavi-
telj sofinancirati. Iz pogodbe mora biti razviden celoten 
znesek projekta in znesek, ki ga krijejo prijavitelj in so-
delujoči financerji,

mailto:razvoj.mzz@gov.si
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– priloga št. 4: Kopija vsebinskega načrta projekta 
(le če ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo 
EU ali Uradom za finančni mehanizem, ali del partner-
skega sporazuma) (lahko le na e-nosilcu),

– priloga št. 5: Kopija finančnega načrta projekta (le 
če ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo 
EU ali Uradom za finančni mehanizem, ali del partner-
skega sporazuma) (lahko le na e-nosilcu),

– priloga št. 6: Kopije pogodb o sofinanciranju last-
ne udeležbe s strani drugih javnih institucij,

– priloga št. 7: Dokazilo Finančne uprave RS o 
plačanih davkih in drugih obveznih dajatvah do vključno 
zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni 
poziv,

– priloga št. 8: Kopija projektne dokumentacije, na 
podlagi katere je bila sklenjena pogodba (priloga 3), in 
sicer njen vsebinski del in finančna konstrukcija – oboje 
v celoti za celoten projekt. Iz projektne dokumentacije 
morata biti razvidna časovna opredelitev aktivnosti in 
finančno ovrednotenje.

Ministrstvo za zunanje zadeve

Št. 02-01/2022-1 Ob-3107/22

Javni poziv
za imenovanje dveh članov Upravnega odbora 

Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče 
Novo mesto

I. Statut Rudolfovo – Znanstvenega in tehnološkega 
središča Novo mesto (Uradni list RS, št. 42/22) določa, 
da dva člana Upravnega odbora na osnovi javnega po-
ziva imenuje znanstveni svet zavoda iz vrst delodajalcev 
in drugih uporabnikov dejavnosti zavoda, ki imajo dolgo-
ročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti 
zavoda, oziroma zainteresirane javnosti.

II. Imenovana člana s strani uporabnikov ne smeta 
prihajati iz iste institucije.

III. Predlog kandidata mora vsebovati naslednje 
podatke: ime in priimek; stalno prebivališče; naziv or-
ganizacije, kjer je zaposlen; delo, ki ga opravlja; izjavo 
predlaganega kandidata, da soglaša s kandidaturo (če 
predloga ne podaja sam); in kratek opis dolgoročnega 
interesa pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti zavo-
da z javnostjo, ki jo bo zastopal.

IV. Predlog s podatki, navedenimi pod točko III, po-
sredujte elektronsko na naslov: info@rud.si ali pisno po 
pošti na naslov: Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko 
središče Novo mesto, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto, 
najkasneje do 10. 10. 2022 do 16. ure.

Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče 
Novo mesto
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Objave po Zakonu  
o političnih strankah

Št. 2153-9/2006/43 (134-03) Ob-3109/22
V register političnih strank se pri politični stranki 

DeSUS – Demokratični stranki upokojencev Slove-
nije, s kratico imena DeSUS in s sedežem v Ljubljani, 
Kersnikova ulica 6, ter z matično številko: 5492734000, 
vpiše sprememba zastopnika stranke.

Kot nova zastopnica stranke se vpiše Brigita Čokl, 
roj. 8. 10. 1954, državljanka Republike Slovenije, s stal-
nim prebivališčem: Cvetlična ulica 13, Celje.

Št. 2153-6/2022/6 (134-03) Ob-3101/22
V register političnih strank se vpiše politična stranka 

z imenom Lista šport za zdravje, s skrajšanim imenom 
Šport za zdravje, s kratico imena LŠZZ in s sedežem v 
Ljubljani, Slovenska cesta 54. Znak stranke je sesta-
vljen iz bele, zelene (# 009640; RGB: 0/150/64; CMYK: 
100/0/100/0) ter rdeče (# E20C17; RGB: 226/12/23; 
CMYK: 0/99/97/0) podlage in z belimi črkami napisa-
nih besed »ŠPORT ZA ZDRAVJE« z velikimi tiskanimi 
črkami.

Kot zastopnik politične stranke Lista šport za zdrav-
je se v register političnih strank vpiše Klemen Kristan, 
roj. 27. 9. 1983, državljan Republike Slovenije, s stalnim 
prebivališčem: Letuš 80e, Letuš.

Matična številka politične stranke je: 2705028000.
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Evidence sindikatov

Št. 101-3/2022-6244-2 Ob-3055/22
SKEI SINDIKAT PODJETJA ISKRA LIVARNA KO-

MEN, s skrajšanim imenom SKEI P ISKRA LIVARNA 
KOMEN, s sedežem v Komnu 139, 6223 Komen, se 
preimenuje v SKEI MAHLE Electric Drives Komen, s 
sedežem v Komnu 139, 6223 Komen.

Sindikat uporablja skrajšano ime SKEI MAHLE KO-
MEN.

Pravila sindikata se hranijo pri Upravni enoti Seža-
na pod zap. št. 45.
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Objave sodišč

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

0039 I 342/2022 Os-3016/22
Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi upnika 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 
Republike Slovenije, matična št. 1198459000, davč-
na št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana, zoper 
dolžnika Gregorja Klenovšek, EMŠO 2910977500390, 
nima prebivališča v RS, ki ga zastopa zak. zast. Zorko 
Dragica – odvetnica, Glavni trg 3, Celje, zaradi izterjave 
4.091,46 EUR s pp., 17. avgusta 2022 sklenilo: 

Za začasno zastopnico dolžniku Gregorju Klenov-
šku, EMŠO: 2910977500390 (nima prijavljenega pre-
bivališča v RS), se postavi odvetnica Dragica Zorko, 
Glavni trg 3, 3000 Celje.

Začasna zastopnica ima v postopku, za katerega je 
postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastop-
nika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler pristojni Center za 
socialno delo ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Celju
dne 17. 8. 2022

0500 Z 3/2022 Os-3039/22
V zadevi zavarovanja terjatve upnice Republike 

Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zasto-
pa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva 
ulica 2, Ljubljana, proti dolžniku Mateju Auda, Vodnikova 
cesta 79, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa Reisner 
Alenka – odvetnica, Ljubljanska cesta 76, Domžale, 
zaradi zavarovanja 729,82 EUR, sklenilo:

Dolžniku Mateju Auda, prijavljenem na naslovu Vo-
dnikova cesta 79, Ljubljana, sedaj neznanega prebivali-
šča, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Za-
kona o izvrši in zavarovanju v tem postopku postavi za-
časna zastopnica odvetnica Reisner Alenka, Ljubljanska 
cesta 76, 1230 Domžale, ki bo v tem postopku zastopala 
dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec 
ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen 
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je dolžniku 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 2. 9. 2022

III N 321/2020 Os-2812/21
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici 

mag. Urški Klakočar Zupančič, v nepravdni zadevi pred-
lagateljev: 1. Skupnost vsakokratnih etažnih lastnikov 
stavbe na naslovu Celovška cesta 26, Ljubljana, ki jih 
zastopa zakoniti zastopnik, upravnik Habit d.o.o., PE 
Ljubljana, Šmartinska cesta 52, Ljubljana, 2. Skupnost 
vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe na naslovu Celov-
ška cesta 28A, Ljubljana, ki jih zastopa zakoniti zasto-
pnik, upravnik UVG d.o.o., Linhartova cesta 17, Ljublja-
na, 3. Skupnost vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe 
na naslovu Celovška cesta 30A in Malgajeva ulica 2, 
Ljubljana, ki jih zastopa zakoniti zastopnik, upravnik 

UVG d.o.o., Linhartova cesta 17, Ljubljana, 4. Skup-
nost vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe na naslovu 
Malgajeva ulica 4, Ljubljana, ki jih zastopa zakoniti za-
stopnik, upravnik Gospodar d.o.o. Ljubljana, Tržaška 
cesta 42, Ljubljana, 5. Skupnost vsakokratnih etažnih 
lastnikov stavbe na naslovu Malgajeva ulica 6, Ljublja-
na, ki jih zastopa zakoniti zastopnik, upravnik SPL, d.d., 
Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, 6. Skupnost vsako-
kratnih etažnih lastnikov stavbe na naslovu Malgaje-
va ulica 8, Ljubljana, ki jih zastopa zakoniti zastopnik, 
upravnik upravnik Habit d.o.o., PE Ljubljana, Šmartinska 
cesta 52, Ljubljana, 7. Skupnost vsakokratnih etažnih 
lastnikov stavbe na naslovu Malgajeva ulica 10, Ljublja-
na, ki jih zastopa zakoniti zastopnik, upravnik SPL, d.d., 
Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, 8. Skupnost vsako-
kratnih etažnih lastnikov stavbe na naslovu Jesenko-
va ulica 9, Ljubljana, ki jih zastopa zakoniti zastopnik, 
upravnik Gospodar d.o.o. Ljubljana, Tržaška cesta 42, 
Ljubljana, 9. Skupnost vsakokratnih etažnih lastnikov 
stavbe na naslovu Jesenkova ulica 7, Ljubljana, ki jih 
zastopa zakoniti zastopnik, upravnik Mag dom d.o.o., 
Parmova ulica 14, Ljubljana, 10. Skupnost vsakokratnih 
etažnih lastnikov stavbe na naslovu Jesenkova ulica 5, 
Ljubljana, ki jih zastopa zakoniti zastopnik, upravnik 
SPL, d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, 11. Skup-
nost vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe na naslovu 
Jesenkova ulica 1, Ljubljana, ki jih zastopa zakoniti za-
stopnik, upravnik G.V. center d.o.o. Ljubljana, Brnčičeva 
ulica 31, Ljubljana – Črnuče, 12. Skupnost vsakokratnih 
etažnih lastnikov stavbe na naslovu Ruska ulica 7, Ljub-
ljana, ki jih zastopa zakoniti zastopnik, upravnik G.V. 
center d.o.o. Ljubljana, Brnčičeva ulica 31, Ljubljana 
– Črnuče, 13. Skupnost vsakokratnih etažnih lastnikov 
stavbe na naslovu Ruska ulica 5, Ljubljana, ki jih zasto-
pa zakoniti zastopnik, upravnik upravnik Habit d.o.o., PE 
Ljubljana, Šmartinska cesta 52, Ljubljana, 14. Skupnost 
vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe na naslovu Ru-
ska ulica 3, Ljubljana, ki jih zastopa zakoniti zastopnik, 
upravnik B TECH d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 
Ljubljana, 15. Skupnost vsakokratnih etažnih lastnikov 
stavbe na naslovu ruska ulica 1, Ljubljana, ki jih zastopa 
zakoniti zastopnik, upravnik Gospodar d.o.o. Ljubljana, 
Tržaška cesta 42, Ljubljana, 16. Momirka Kosić, Lenino-
va ulica 3, Piran, 17. Andrej Razdrih, Celovška cesta 30, 
Ljubljana, 18. Pia Skledar, Celovška cesta 30, Ljubljana, 
19. Jerica Prelec, Celovška cesta 30, Ljubljana, 20. He-
lena Petrič Valentinčič, Celovška cesta 30, Ljubljana, 
21. Janez Valentinčič, Celovška cesta 30, Ljubljana, 
22. Jana Baraga, Celovška cesta 30, Ljubljana, 23. Jože 
Viktor Pogačar, Celovška cesta 30, Ljubljana, 24. Ta-
nja Pogačar, Celovška cesta 30, Ljubljana, 25. Kozma 
Ahačič, Celovška cesta 30, Ljubljana, 26. Marjeta Petek 
Ahačič, Celovška cesta 30, Ljubljana, 27. Žarko Logar, 
Celovška cesta 30, Ljubljana, 28. PLATTNER d.o.o., 
Celovška cesta 30, Ljubljana, ki jih vse zastopa Odve-
tniška družba Debevec & Jan, o.p., d.o.o., iz Ljubljane, 
zoper nasprotne udeležence: 1. Mestna občina Ljublja-
na, Mestni trg 1, Ljubljana, 2. neznani nasledniki pok. 
Roze Bonač, Celovška cesta 28A, Ljubljana, 3. Mateja 
Salobir Drnovšek, Cesta vstaje 14, Ljubljana – Šmartno, 
4. BR9 d.o.o., Tehnološki park 24, Ljubljana, 5. Lidija 
Ariana Bahovec, Pražakova ulica 18, Ljubljana, zaradi 
ugotovitve skupnega pripadajočega zemljišča, sklenilo:
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Neznanim pravnim naslednikom pokojne Roze 
Bonač se na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona 
o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah 
in o ugotavljanju pripadajočega zemljišč (ZVEtL-1) 
in 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v 
zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postop-
ku (ZNP-1) in 3. členom ZVEtL-1 postavi skrbnik za 
poseben primer, odvetnik Jernej Pavšek, Kotnikova 
ulica 34, Ljubljana.

Funkcija skrbnika za posebni primer bo preneha-
la, ko bodo pravni nasledniki nasprotne udeleženke 
prevzeli postopek oziroma s pravnomočnostjo sklepa, 
s katerim bo zemljiškoknjižno sodišče odločilo o vpisu 
v zemljiško knjigo na podlagi odločbe, izdane v tem 
nepravdnem postopku.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2021

II N 396/2021-54 Os-2946/22
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici 

– svétnici Mojci Hribar v nepravdni zadevi predlaga-
teljice Lucye Gradišar, Kamnogoriška cesta 22, Ljub-
ljana, ob udeležbi zakonitih udeležencev: 1. Mestna 
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa 
Odvetniška družba Kozinc in partnerji, o.p., d.o.o., iz 
Ljubljane, 2. Josip Posavec, Tržaška cesta 67, Ljub-
ljana, 3. Saša Marinčič, Mirna pot 2, Ljubljana, 4. pok. 
Antonija Kemperle, Kersnikova ulica 10, Kamnik, po 
njej njeni pravni naslednici: 4.1. Marija Apolonija Kem-
perle, Studenca 25A, Kamnik, 4.2. Tatjana Trobec, 
Cahova ulica 1, Ankaran, 5. Branko Marinčič, Lima, 
Peru, 6. Jana Marinčič, New York, ZDA, 7. Smilja-
na Schmitt, Biltmare, Apt. 1201, Coral Gables, Flori-
da, ZDA, 8. Jana Kroneberg, Vickato 1640, Santiago 
10, Čile, 9. Janez Uroš Marinčič, H. Pueyrredon 449, 
Buenos Aires, AR 1405 Buenos Aires, ki jih (5.–9.) 
zastopa začasni zastopnik Aleksander Pevec, odve-
tnik v Ljubljani, 10. Mladen Marinčič, Pod brezami 28, 
Ljubljana, 11. Domen Marinčič, Medvedova cesta 11, 
Ljubljana, 12. Mirko Bogataj, 9871 Seeboden, Avstrija, 
ki ga zastopa začasni zastopnik Aleksander Pevec, 
odvetnik v Ljubljani, 13. Manja Tondolo, 33018 Trevi-
so, Via Dante 15, Italija, ki jo zastopa začasni zasto-
pnik Aleksander Pevec, odvetnik v Ljubljani, 14. Hase 
Mušedinović, Tržaška cesta 86, Ljubljana, 15. Bojan 
Kušar, Združeni Arabski Emirati, Waterfall Community, 
St. 5, Villa 286, Al Ghadeer, AE Abu Dhabi, 16. Igor 
Kušar, Združeni Arabski Emirati, 601 Al Raha Building, 
Al Barsha 1, AE Dubai, ki ju (15. in 16.) zastopa zača-
sni zastopnik Aleksander Pevec, odvetnik v Ljubljani, 
17. Petra Škofič, Zales 8, Nova Vas, 18. Jošt Škofič, 
Hudovernikova ulica 8, Ljubljana, 19. Rafaela Kotnik, 
Ulica Pohorskega bataljona 29, Slovenska Bistrica, 
20. Ebony-Jade Kusar, 17 Waterford Road, GB SW6 
2DJ London, Velika Britanija, 21. Seraphine Kušar, 
NSW, AU 2627 Jindabyne, Avstralija, 22. Jakob Blažon, 
Rožna dolina, cesta XII 7, Ljubljana, 23. Ana Rozman, 
Brezje pri Grosupljem 10, Grosuplje, 24. Franc Brecelj, 
Cesta pod Srnjakom 34, Rakek, 25. Joka Ilić, Trža-
ška cesta 67, Ljubljana, 26. Dušanka Djukić, Tržaška 
cesta 67, Ljubljana, 27. Nikola Krsmanović, Tržaška 
cesta 67, Ljubljana, 28. Petra Trampuž Bocevska, Tr-
žaška cesta 67, Ljubljana, 29. Anan.Hanna, nepremič-
nine, d.o.o., Dunajska cesta 136, Ljubljana, 30. Ma-
teja Langus, Jezero 209, Preserje, 31. Aleš Langus, 
Jezero 209, Preserje, 32. Marjana Zamuda, Tomčeva 
ulica 3, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba 
Simonič in Vrančič, o.p., d.o.o., iz Ljubljane, 33. Borut 

Potočnik, Gora pri Komendi 26, Komenda, 34. Skup-
nost vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe na naslovu 
Tržaška cesta 67, Ljubljana, ki jo kot zakoniti zastopnik 
zastopa upravnik Aktiva upravljanje, d.o.o., Gmajna 10, 
Trzin, zaradi vzpostavitve etažne lastnine, s sklepom 
z dne 16. 8. 2022 udeležencem Smiljani Schmitt, Jani 
Kroneberg, Janezu Urošu Marinčiču, Manji Tondolo, 
Bojanu Kušarju in Igorju Kušarju na podlagi tretjega od-
stavka 6. člena Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine 
na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega 
zemljišča v zvezi s 82., 83. in 84. členom Zakona o 
pravdnem postopku postavilo začasnega zastopnika, 
odvetnika Aleksandra Pevca, Dunajska cesta 21, Ljub-
ljana, ker so navedeni udeleženci neznanega prebiva-
lišča in nimajo pooblaščenca.

Začasni zastopnik bo Smiljano Schmitt, Jano Kro-
neberg, Janeza Uroša Marinčiča, Manjo Tondolo, Boja-
na Kušarja in Igorja Kušarja zastopal vse do takrat, do-
kler posamezen udeleženec ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 8. 2022 

IV N 96/2022 Os-3038/22
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s sklepom 

II N 96/2022 z dne 2. 9. 2022 drugemu nasprotnemu 
udeležencu Jožetu Turičniku, katerega prebivališče ni 
znano, postavilo začasno zastopnico, odvetnico Andrejo 
Pikl, Šolska ulica 9, Slovenj Gradec.

Začasna zastopnica je bila postavljena na pod-
lagi četrte točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku v zvezi z 42. členom Zakona o 
nepravdnem postopku-1.

Začasna zastopnica bo nasprotnega udeleženca 
zastopala v postopku vse do takrat, dokler nasprotni 
udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči, daje postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 9. 2022

Oklici dedičem in neznanim upnikom

I D 1336/2020 Os-3232/21
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščin-

ski postopek po pok. Silvu Bizjak, rojen 4. 5. 1959, umrl 
13. 4. 2020, nazadnje stan. Omersova ulica 23, Ljublja-
na, državljan Republike Slovenije.

Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo 
zakonito dedovanje. Zapustnik je bil ob smrti poročen 
in brez potomcev. Zapustnikova mama Nežka Bizjak 
je umrla pred njim in ni imela drugih potomcev. Zapust-
nikov oče je na podlagi ugotovitvene odločbe o očeto-
vstvu, z dne 14. 11. 1961, Dobrivoje Popović, vendar iz 
ugotovitvene odločbe ne izhajajo podatki o njegovem 
datumu rojstva in naslovu, ki bi omogočali iskanje v tuji-
ni. Sodišče nima podatkov o osebah, ki bi prišli v poštev 
kot dediči II. oziroma III. dednega reda.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju (ZD) poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine po zapustniku na podlagi zakona, da se 
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na 
sodni deski sodišča, na spletni strani sodišča in v Urad-
nem listu RS.
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Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2021

II D 757/2020 Os-2723/22
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščin-

ski postopek po pok. Mariji Kadunc, roj. 8. 12. 1939, umr-
la dne 5. 2. 2020, nazadnje stanujoča na naslovu Polje, 
cesta X 6, Ljubljana, državljanka Republike Slovenije.

Zapustnica je naredila oporoko, o kateri se imajo 
pravico izreči tudi zakoniti dediči. Zapustnica je bila ob 
smrti vdova in brez potomcev. Starša sta umrla pred 
njo, drugih potomcev, razen zapustnice, nista zapustila. 
V poštev pridejo dediči iz III. dednega reda, o katerih pa 
sodišče nima vseh podatkov. Ded in babica po očetovi 
strani sta Avguštin in Marija Jernejčič, ded in babica po 
mamini strani pa sta Jožef in Marija Zupančič.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju (ZD) poziva zapustnikove dede in babice, njihove 
potomce oziroma strice in tete ter bratrance in sestrične 
zapustnice ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku 
enega leta od objave tega oklica na sodni deski sodišča, 
na spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2022

I D 2186/2020 Os-2724/22
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapu-

ščinski postopek po pokojnem Aleksandru Đorđević, sin 
Živojina Đorđevića, rojen 3. 10. 1952, umrl 29. 6. 2020, 
nazadnje stanujoč na naslovu Cesta na Bokalce 51, 
Ljubljana, državljan Republike Slovenije.

Sodišče je ugotovilo, da je bil zapustnik ob smrti 
samski. Dedičev I. dednega reda (zap. je bil brez potom-
cev) ni. Zap. sestra se je kot edina dedinja II. dednega 
reda odpovedala dedovanju po zapustniku. Glede dedi-
čev III. dednega reda sodišče razpolaga zgolj s podatki, 
da bi naj zap. oče imel polbrata, ki bi naj živel v Nemčiji, 
ne pa tudi ali ima potomce, ter sestro, ki je umrla leta 
1967 in je zapustila hčerko, ki je tudi že pokojna; niso 
pa sodišču znani podatki ali je imela potomce. Sodišče 
ne razpolaga s podatki o ostalih sorodnikih, ki bi prišli 
v poštev kot dediči III. dednega reda (dedi in babice, 
njihovi potomci oziroma strici in tete ter bratranci in se-
strične ...).

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine po zapustniku, da se priglasijo so-
dišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski 
sodišča in v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo 
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 7. 2022

III D 3523/2019 Os-2817/22
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče zapuščinski 

postopek po pokojnem Francu Podobniku, sinu Jožeta 
Podobnika, roj. 12. 8. 1949, umrlem 31. 10. 2019, na-
zadnje stanujoč na naslovu Tavčarjeva ulica 15, Ljub-
ljana.

Pokojni nima dedičev I. in II. dednega reda. To po-
meni, da so do dedovanja po pokojnem Francu Podob-
niku potencialno upravičeni zakoniti dediči III. dednega 
reda, zapustnikove babice in dedi (če so ti pokojni, pa 
njihovi potomci). Sodišču ti dediči niso vsi znani, saj 
razpolaga zgolj s podatki o pokojnikovih tetah in stricih 
oziroma njihovih potomcih po materini strani, ne razpo-
laga pa s podatki o tetah in stricih pokojnega oziroma 
njihovih potomcih po očetovi strani (po podatkih sodišča 
sta imela stara starša zapustnika po očetovi strani, An-
ton Podobnik in Katarina Podobnik, sedem otrok, eden 
izmed njih pa je bil oče zapustnika).

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine po pok. Francu Podobniku, da se 
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po 
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek na-
daljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 7. 2022

D 606/2021 Os-2822/22
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po dne 26. 1. 1917 umrli Šuligoj Mariji (tudi Mar-
jana), roj. Povšič (oziroma Pavšič), roj. 7. 12. 1860, z 
zadnjim stalnim prebivališčem Čepovan 25.

Zapustničini zakoniti dediči 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 26. 7. 2022

D 421/2021 Os-2560/22
Pri Okrajnem sodišču v Žalcu je v teku zapuščinski 

postopek po  dne 9. 10. 2021 umrlem Frančišku Derča, 
EMŠO: 0510969500378, poročen, državljan Republike 
Slovenije, zadnje prebivališče Glavni trg 47, Polzela, ki 
se vodi pod opr. št. D 421/2021. Zakoniti dediči so se 
odpovedali dedovanju po zapustniku.

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 zapustnikove dolgove.

Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in 
zapustnikovih obveznostih, lahko upniki pridobijo pri 
Okrajnem sodišču v Žalcu.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 31. 5. 2022

Oklici pogrešanih

N 27/2022 Os-3036/22
Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem je v teku ne-

pravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, 
Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno 
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odvetništvo RS, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper na-
sprotnega udeleženca Ignaca Perko, rojen 28. 7. 1874, 
nazadnje stanujoč Ambrus 28, Zagradec, ki ga zastopa 
skrbnik za posebni primer odv. Rok Pleterski Puharič, 
odv. v Ljubljani, zaradi predloga za razglasitev pogre-
šanega za mrtvega.

Ignac Perko je bil rojen 28. 7. 1874, zadnje znano 
prebivališče je imel na naslovu Ambrus 28, Zagradec, 
po poizvedbah sodišča pa naj bi živel tudi na naslovih 
Ambrus 34, Zagradec in Ambrus 56, Zagradec.

Sodišče poziva pogrešanega, da se oglasi, kakor 
tudi vse, ki karkoli vedo o življenju ali smrti pogrešanega 
Ignaca Perka, da to sporočijo sodišču v treh mesecih od 
objave tega oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka 
pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 6. 9. 2022

N 24/2022 Os-2996/22
Pri Okrajnem sodišču v Kamniku je v teku neprav-

dni postopek predlagateljice Darinke Mohar, Vrhpolje 
pri Kamniku 37, Kamnik, zaradi razglasitve nasprotnega 
udeleženca Frančiška Moharja, rojenega 17. 9. 1931, 
Vrhpolje pri Kamniku 37, Kamnik, za mrtvega.

Pogrešani je dne 14. 6. 1996 odšel iz družinske hiše 
na naslovu Vrhpolje pri Kamniku 37, Kamnik in ker ga 
ni bilo nazaj domov, so o tem obvestili policijo, vključili 
gasilce ter ostale medije, vendar pogrešane osebe niso 
našli vse do danes.

Pogrešanega bo v postopku kot skrbnica za pose-
ben primer zastopala odvetnica Suzana Miklič Nikič iz 
Domžal.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma o nje-
govi smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbnici za poseben 
primer v treh mesecih od objave oklica.

Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanega raz-
glasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 25. 8. 2022

N 37/2022 Os-3037/22
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku neprav-

dni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo 
zastopa Državno odvetništvo RS, zaradi razglasitve na-
sprotnega udeleženca Antona (po Andreju) Coder, z 
zadnjim znanim naslovom, Kraj 112, Drenchia, Italija, 
za mrtvega.

Rojstni podatki pogrešanega niso znani. Znano je 
le to, da je bil v zemljiško knjigo kot lastnik nepremičnin 
v k.o. 2249 Volče, vpisan na podlagi listin iz leta 1867, 
1874 in 1880. Zadnji podatek o njem sega v leto 1903, 
ko je eno svojih nepremičnin prodal. Po tem se je za njim 
izgubila vsaka sled.

Pogrešanega bo v postopku, kot skrbnik za pose-
ben primer, zastopal Ivan Rutar, odvetnik s sedežem v 
Solkanu.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi 
smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za posebni pri-
mer, v treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče, 
po poteku tega roka, razglasilo pogrešanega za mrtve-
ga v skladu z določili Zakona o nepravdnem postopku 
– ZNP-1.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 6. 9. 2022
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Preklici

Drugo preklicujejo 

AGRO MOBIL, d.o.o., Letališka ulica 37, Šenčur, 
izvod licence št. GE011189/02706/040, za kamion, reg. 
št. KRAM0006, veljavnost do 18. 2. 2025. gnh-344464

Avtoprevozništvo Janez Petrič d.o.o., Unec 6, Rakek, 
izvod licence št. 013725/10, za vozilo, reg. št. LJ 204-MU. 
gng-344465

Divjak Martin, Razgor 15, Vojnik, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500054855000, izdajatelj Cetis 
Celje, d.d. gno-344482

DVIGALA PRIJATELJ d.o.o., Šentjanž 15A, Šen-
tjanž, izvod licence št. 016952/007, za vozilo Man, 
reg. št. LJ063-PB. gnu-344476

DVIGALA PRIJATELJ d.o.o., Šentjanž 15A, Šen-
tjanž, izvod licence št. 016952/004, za vozilo Man, 
reg. št. KKUC-292. gnt-344477

Frank Dejan, Pregarje 110, Ilirska Bistrica, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500017782011, izdajatelj 
Cetis Celje, d.d. gnw-344474

GA+GR TRANSPORT D.O.O., TRNI-
ČE 10, Marjeta na Dravskem polju, izvod li-
cence št. GE013105/09263/003, za vozilo, 
reg. št. MB-GAGR-07, veljavnost do 27. 5. 2027. 
gnd-344468

INTERNATIONAL TRANSPORT SOLUTIONS, PLA-
NINA 3, Kranj, izvod licence št. GE011400/08220/002, 
za vozilo, reg. št. LJ650-LU, veljavnost do 27. 9. 2023. 
gnm-344459

Liashko Vitalii, Zelena, 27, 90130 Ilnica, Za-
karpatskij, Ukrajina, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500054271000, izdajatelj Cetis Celje, d.d. 
gne-344467

MD TRANSPORT LOGISTIK d.o.o., Šmar-
tinska cesta 58B, Ljubljana, izvod licen-
ce št. GE011742/07297/004, za tovorno vozi-
lo, reg. št. LJ MDTL-03, veljavnost do 10. 11. 2025. 
gnl-344460

PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljub-
ljana, žig pravokotne oblike z vsebino: PETROL 335/b 
Petrol d.d., Ljubljana 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 50. 
gnf-344466

PREVORČIČ BRANKO S.P., Gradišče 20B, Slo-
venj Gradec, izvod licence št. 015424/005, za vozilo, 
reg. št. SG HT 585. gns-344478

PREVORČIČ BRANKO S.P., Gradišče 20B, Slo-
venj Gradec, izvod licence št. 015424/003, za vozilo, 
reg. št. SG HL-920. gnr-344479

PREVORČIČ BRANKO S.P., Gradišče 20B, Slo-
venj Gradec, izvod licence št. 015424/008, za vozilo, 
reg. št. SG NL 880. gnq-344480

PREVORČIČ BRANKO S.P., Gradišče 20B, Slo-
venj Gradec, izvod licence št. 015424/001, za vozilo, 
reg. št. SG DE 231. gnp-344481

Štusaj Matej, Troblje 47, Slovenj Gradec, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500003518003, izdajatelj 
Cetis Celje, d.d. gni-344463

TAHO CENTER D.O.O., Kidričeva ulica 25, Celje, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500049989000, iz-
dano na ime Zoran Adamović, izdajatelj Cetis Celje, d.d. 
gnk-344461

TAHO CENTER D.O.O., Kidričeva ulica 25, Celje, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500003444002, 
izdano na ime Jože Drobež, izdajatelj Cetis Celje, d.d. 
gnj-344462

TUR d.o.o., Kamence 10, Rogaška Slatina, potrdilo 
za voznika št. 015333/BGD64-2-3626/2019, izdano na 
ime Dragan Zarić, veljavnost do 19. 10. 2022, izdajatelj 
OZS. gnc-344469

TUR d.o.o., Kamence 10, Rogaška Slatina, potrdilo 
za voznika št. 015333/ANŠ64-2-1440/2020, izdano na 
ime Goran Obradović, veljavnost do 19. 10. 2022, izda-
jatelj OZS. gnb-344470

TUR d.o.o., Kamence 10, Rogaška Slatina, izvod li-
cence št. 015333/010, za vozilo MERCEDES BENZ, reg. 
št. CE UJ-633, veljavnost do 19. 10. 2022. gnz-344471

TUR d.o.o., Kamence 10, Rogaška Slatina, izvod li-
cence št. 015333/011, za vozilo MERCEDES BENZ, reg. 
št. CE KK-755, veljavnost do 19. 10. 2022. gny-344472

TUR d.o.o., Kamence 10, Rogaška Slatina, izvod licen-
ce št. 015333/018, za vozilo VOLVO, reg. št. CE GL-213, 
veljavnost do 19. 10. 2022. gnx-344473

Zdolšek Klemen, Jazbine 20, Dramlje, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500054918000, izdajatelj 
Cetis Celje, d.d. gnv-344475
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