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Leto XXXII

Javni razpisi
Št. 3301-1/2022-SRRS-19

Ob-2643/22

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – A-PF,
št. 3301-1/2022-SRRS-1, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 38/22 z dne 18. 3. 2022, 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 4.000.000 EUR, kot
sledi v nadaljevanju
Znesek v EUR

Postavka – leto

Oblika sredstev

Vir sredstev

4.000.000

2022

Posojilo

Namensko premoženje Sklada

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 0301-1/2022-SRRS-35

Ob-2644/22

Zaprtje javnega razpisa
Slovenski regionalno razvojni sklad, na osnovi soglasja Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno
preobrazbo z dne 28. 6. 2022, objavlja zaprtje Javnega
razpisa za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc za leto 2022, št. 0301-1/2022-SRRS-12,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 70/22 z dne 20. 5.
2022.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Ob-2645/22
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), na podlagi prvega
odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih
2020–2022 (Uradni list RS, št. 78/19, 85/20, 110/20,
54/21, 97/21 in 84/22; v nadaljnjem besedilu: Uredba),
objavlja
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za dodelitev podpore za vzdrževanje
čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu
v programskem letu 2022

1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore za vzdrževanje čebelnjakov za prenos
Predmet javnega razpisa: znanja v čebelarstvu, z uporabo katerih se bosta izboljšala prenos in izmenjava znanja
na področju čebelarstva.
Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za vzdrževanje
čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022 znaša
do 17.000 eurov.
Razpisana sredstva:

Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU, v višini do 8.500 eurov,
– PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu SLO, v višini do 8.500 eurov.
Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 % upravičenih
stroškov.

Vrsta javnega razpisa:

Odprti.

Začetek vlaganja vlog
in zaključek javnega
razpisa:

Rok za oddajo vlog na Javni razpis za vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v
čebelarstvu v programskem letu 2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) začne teči
z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno
31. 7. 2022, do 23.59.

Obdobje upravičenosti
stroškov:

Upravičeni stroški za izplačilo dodeljenih sredstev iz tega javnega razpisa so stroški od
1. 8. 2021 do vključno 31. 7. 2022.

Informacije o javnem
razpisu:

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

2. Namen podpore: namen podpore je določen v
drugem odstavku 2. člena Uredbe.
3. Upravičenec: upravičenec je določen v drugem
odstavku 8. člena Uredbe.
4. Pogoji za pridobitev podpore
4.1 Vlagatelj mora skladno s 14.h členom ob oddaji
vloge na javni razpis izpolnjevati naslednje pogoje:
– poseduje učni čebelnjak, namenjen prenosu znanja, ki je bil vzpostavljen v okviru izvajanja ukrepa iz
14.a člena te uredbe;
– nima neporavnanih zapadlih obveznih dajatev
in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z
zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega
50 eurov;
– ni v postopku zaradi insolventnosti ali postopku
prisilnega prenehanja, kot jih določa zakon, ki ureja
finančno poslovanje;
– ima odprt transakcijski račun za nakazilo dodeljenih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
– vodi dnevnik čebelarskih opravil;
– vodi evidence o delovnih obiskih čebelnjaka in o
opravljeni poti do čebelnjaka;
– vodi dnevnik prenosov znanja in število udeležencev pri prenosu znanja;
– mora priložiti račune in potrdila o plačilu računov
za nakup matic, dodatne hrane za čebele, satja in satnic
ter potrošnega materiala ter hraniti račune in potrdila o
nakupu zdravil.
4.2 Vlagatelj mora kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz 14.h člena Uredbe k vlogi priložiti pogoje:
– izjavo vlagatelja (Priloga 2 razpisne dokumentacije);
– Priloge 1, 3, 4 in 5 z dokazili.
4.3 Vlagatelj lahko v programskem letu 2022 odda
le eno vlogo za pridobitev podpore.

5. Upravičeni stroški in finančne določbe
5.1 Upravičeni stroški za financiranje vzdrževanja
enega čebelnjaka za prenos znanja v čebelarstvu so
določeni v 14.i členu Uredbe. To so stroški dela, stroški
prevoza do čebelnjaka in stroški potrošnega materiala.
5.2 Upravičen strošek dela je ovrednoten na skupno 100 ur dela za vzdrževanje enega čebelnjaka za
prenos znanja v čebelarstvu v višini 9,45 eura/uro, kar
se dodeli v obliki pavšalnega zneska za delo v višini
945,00 eurov na leto na en vzdrževan čebelnjak za prenos znanja v čebelarstvu.
5.3 Upravičen strošek prevoza na dela za vzdrževanje enega čebelnjaka za prenos znanja v čebelarstvu
je ovrednoten na skupno 31 prevozov v 12 mesecih, in
sicer se potni stroški priznajo v višini 0,37 eura na km za
dejansko opravljene prevoze med prebivališčem oskrbnika/vzdrževalca in lokacijo čebelnjaka za prenos znanja v čebelarstvu. Ti stroški lahko znašajo največ 20 %
pavšalnega zneska stroškov dela za oskrbo čebelnjaka
za prenos znanja v čebelarstvu.
5.4 Upravičeni stroški materiala, ki je potreben za
vzdrževanje enega učnega čebelnjaka za prenos znanja
v čebelarstvu so zdravila, hrana za čebele, s katero se
zagotavlja zanesljiva prehranjenost, zamenjava matic,
dodatni satniki in satnice ter potrošni material. Ti upravičeni stroški lahko znašajo največ 400,00 eurov brez
vštetega DDV na leto na en čebelnjak za prenos znanja
v čebelarstvu.
5.5 Upravičeni stroški, za izplačilo dodeljenih sredstev iz tega javnega razpisa so stroški, ki so nastali od
1. 8. 2021 do 31. 7. 2022 za učne čebelnjake, ki so bili
vzpostavljeni in potrjeni za programsko leto 2021.
5.6 Čebelnjaki, ki so bili vzpostavljeni in izplačani
v programskem letu 2021, so za vzdrževanje upravičeni od 1. avgusta 2021. Čebelnjaki za prenos znanja
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v čebelarstvu, ki so bili vzpostavljeni v programskem
letu 2022, so upravičeni do sorazmernega deleža po
dvanajstinah za polni mesec po datumu izplačila sredstev Agencije za programsko leto 2022, glede na datum
izdanih in plačanih računov o nakupu zdravil, matic,
dodatne hrane za čebele, satja in satnic ter potrošnega
materiala.
5.7 DDV ni upravičen strošek.
6. Rok in način prijave
6.1 Vlogo je treba poslati na obrazcu Priloge 1
razpisne dokumentacije s priporočeno pošto na naslov:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali
vložiti v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne
pisarne oziroma vložišča), in sicer od naslednjega dne
po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 31. 7. 2022.
6.2 Vlogi mora biti priložena tudi podpisana Priloga 2 (Izjava vlagatelja), Priloga 3, 4 in 5 z dokazili.
6.3 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na
osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si.
6.4 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto ali
vložene v vložišče Agencije (v času uradnih ur sprejemne pisarne oziroma vložišča), se zavržejo.
6.5 Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum
in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, označena s strani pošte oziroma vložišča Agencije,
osebno ime in naslov vlagatelja oziroma firma in sedež
vlagatelja, ter oznaka javnega razpisa, na katerega se
vloga nanaša, na način:
Ne odpiraj – Vloga na javni razpis:
Vzdrževanje učnih čebelnjakov za prenos znanja v
čebelarstvu – programsko leto 2022.
7. Obravnava vlog in postopek odobritve: obravnava vlog in postopek odobritve poteka v skladu s 30. in
31. členom Uredbe ter 50., 51. in 52. členom Zakona
o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl.
US in 123/21 in 44/22).
8. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičenca
so določene v 32. členu Uredbe.
9. Objava podatkov: objava podatkov glede seznama upravičencev do sredstev je določena v 33. členu
Uredbe.
10. Nadzor in spremljanje ukrepov
10.1 Nadzor in spremljanje ukrepa je določeno v
34. členu Uredbe.
10.2 Prejemnik sredstev mora Agenciji, Ministrstvu,
revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omogoči kontrolo na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.
11. Neizpolnjevanje obveznosti: neizpolnjevanje
obveznosti in sankcije za neizpolnitev oziroma kršitev
obveznosti so določene v 35. členu Uredbe.
12. Višja sila in izjemne okoliščine: o višji sili in
izjemnih okoliščinah mora upravičenec oziroma pooblaščena oseba obvestiti Agencijo v skladu s 7. členom
Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 303-41/2021-28

Ob-2658/22

Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za
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razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo
in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu,
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320,
s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU)
št. 1303/2013), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o
Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe
Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12.
2013, str. 470, s spremembami, v nadaljnjem besedilu:
Uredba (EU) št. 1304/2013), drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Evropska komisija sprejme v skladu s
149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki
se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi
Uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU)
št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013,
(EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014
in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe
(EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7.
2018, str. 1), Zakona o državni upravi (Uradni list RS,
št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl.
US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 –
ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21
in 189/21), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb), Zakona o 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 Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list
RS, št. 174/20), Proračuna Republike Slovenije za leto
2023 (Uradni list RS, št. 187/21), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13,
81/16 in 11/22), Uredbe o porabi sredstev evropske
kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem
obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna
mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16
– popr., 15/17, 69/17, 67/18, 51/21 in 208/21), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001,
različica 4.1 z dne 20. 4. 2020, Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 7.1
z dne 19. 5. 2022, Zakona o visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17
– ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US
in 54/22 – ZUPŠ-1), Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2030 (Uradni list RS, št. 49/22) in
odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturna sklada in kohezijski sklad,
št. 3032-41/2022/10 z dne 29. 6. 2022, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis
»Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj
in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023«
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova
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cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa, regija
izvajanja ter ciljna skupina
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.
Javni razpis za izbor operacij: Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem
okolju 2022/2023 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis)
se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v
nadaljnjem besedilu: OP EKP 2014-2020), prednostne
osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za
boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse
starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in
kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik
učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem
pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh
izobraževalnega sistema.
V tem javnem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe
projektov, s katerimi se krepi sodelovanje in povezovanje visokošolskega sistema z gospodarstvom ter z
negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju. V projektne aktivnosti se bodo vključili študenti pod mentorstvom pedagoških mentorjev,
delovnih mentorjev oziroma strokovnih sodelavcev iz
lokalnega/regionalnega okolja.
Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:
Sklop A: izvajanje projektnih aktivnosti visokošolskih zavodov v sodelovanju z gospodarstvom (v nadaljnjem besedilu: Sklop A), ki vključuje:
– izvedbo projektnih aktivnosti študentov in pedagoških mentorjev iz visokošolskih zavodov, v sodelovanju z ostalimi udeleženci: s partnerji iz delovnega
okolja (delovni mentorji iz gospodarstva). Sofinancirani
bodo projekti, v okviru katerih se bodo izvajale projektne aktivnosti v skupinah od šest do deset študentov.
Študenti se bodo v okviru projekta pod vodstvom vsaj
enega pedagoškega mentorja in vsaj enega delovnega
mentorja iz gospodarstva, seznanili z izzivi in proučevali
problematiko v gospodarskem okolju, pri čemer mora
biti poudarek na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije (S4)1. V okviru projektov
se spodbuja vključitev študentov iz različnih študijskih
stopenj in smeri, kar bo prispevalo k mreženju študentov različnih disciplin in strok ter delovnih mentorjev iz
gospodarstva.
Sklop B: izvajanje projektnih aktivnosti visokošolskih zavodov v sodelovanju negospodarstvom in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju (v
nadaljnjem besedilu: Sklop B), ki vključuje:
– izvedbo projektnih aktivnosti študentov in pedagoških mentorjev iz visokošolskih zavodov v sodelovanju z
ostalimi udeleženci: s partnerji iz delovnega okolja (stro1
Slovenska strategija pametne specializacije (S4), ki
jo je Vlada RS potrdila dne 20. 9. 2015, Evropska Komisija
pa dne 3. 11. 2015. Spremembo S4 je Vlada RS sprejela
dne 21. 12. 2017.
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/kljucni-dokumenti
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/izvajanje-slovenske-strategije-pametne-specializacije/.
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kovnimi sodelavci iz negospodarskega in neprofitnega
sektorja v lokalnem/regionalnem okolju). Sofinancirani
bodo projekti, v okviru katerih se bodo izvajale projektne aktivnosti v skupinah od štiri do osem študentov.
Študenti se bodo v okviru projekta pod vodstvom vsaj
enega pedagoškega mentorja in vsaj enega strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja seznanili
z izzivi in proučevali problematiko negospodarskega in
neprofitnega sektorja v lokalnem/regionalnem okolju.
V okviru projektov se spodbuja vključitev študentov iz
različnih študijskih stopenj in smeri, kar bo prispevalo k mreženju študentov različnih disciplin in strok ter
strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja.
Univerza ali samostojni visokošolski zavod (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), ki kandidira na javni razpis, se mora obvezno prijaviti na Sklop A, medtem ko je
prijava na Sklop B izbirna.
2.2 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve
sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z
okoljem (gospodarstvo ter negospodarstvo in neprofitni
sektor v lokalnem in regionalnem okolju) in izvajanje
prožnih oblik učenja.
Na ta način se bo mladim omogočalo pridobivanje
konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem,
razvoj znanj za neposredno udejstvovanje pri uresničevanju idej in pridobivanju izkušenj, razvoj podjetnosti,
inovativnosti, kreativnega razmišljanja, ustvarjalnosti
ipd. za večjo zaposljivost in lažji prehod v delovno okolje.
Z javnim razpisom se naslavlja tudi druge izzive
visokega šolstva kot npr. sistemsko uvajanje prenosa
znanja med visokošolskimi zavodi in delovnim okoljem,
večja fleksibilnost in prilagajanje študijskih programov
potrebam trga dela ter vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja med visokošolskimi zavodi in delovnim okoljem.
Omogočen bo prispevek k vzpostavitvi institucionalnega
okvirja za zagotavljanje odprtega in inovativnega visokošolskega prostora.
Namen javnega razpisa je skladen tudi s Slovensko strategijo pametne specializacije (S4), v kateri so
opredeljena za Slovenijo ključna gospodarsko prebojna
razvojna področja. Med njimi so posebej opredeljeni tudi
človeški viri in znotraj teh področij »Mlada in ustvarjalna
Slovenija«, kjer je ena od prioritet spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti mladih, razvijanje
nadarjenosti in izboljšanje njihovih ključnih kompetenc
v vseh fazah izobraževalnega procesa. Znotraj posameznih področij je kot konkreten primer opredeljeno
tudi spodbujanje možnosti preizkušanja in izvedbe konkretnih zamisli študentov v praksi ter povezovanje z
gospodarstvom ter z negospodarskim in neprofitnim
sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju; v okviru slednjega, tam kjer relevantno, tudi z vzpostavitvijo mostu
oziroma kontinuiranega, dolgoročnejšega sodelovanja,
med strukturami upravljanja S4 – Strateško-razvojnimi
inovacijskimi partnerstvi-SRIP2, oblikovanimi okrog razvojnih prednostnih področij Slovenije opredeljenih v
S4 in visokošolskimi zavodi oziroma njihovimi študenti.
2.3 Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je spodbujanje prožnih oblik
učenja za izboljšanje kompetenc potrebnih za ustvarjanje delovnih mest in omogočanje lažjega prehoda iz
izobraževanja v zaposlitev.
2.4 Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRZS) in v Kohe2
SRIP: Mreže za prehod v krožno gospodarstvo:
https://srip-krozno-gospodarstvo.si/.
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zijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu:
KRVS) ob upoštevanju sedeža upravičenca, ki bo izvajal
operacijo. Sredstva se delijo v razmerju:
– 67 % za KRZS in
– 33 % za KRVS.
2.5 Ciljna skupina
Ciljna skupina javnega razpisa so študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji ter učitelji, pri čemer imajo
učitelji podporno vlogo.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1 Pogoji za prijavo
Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu
izpolnjevati pogoje, s katerimi izkazuje ustreznost ter
sposobnost za izvedbo operacije ter predložiti dokazila,
s katerimi izkazuje njihovo izpolnjevanje:
Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

Dokazila

1.

je na dan odpiranja vloge vpisan v Evidenčni in analitski informacijski
Izpolnjevanje pogoja bo ministrstvo
sistem visokega šolstva v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: eVŠ) preverilo v eVŠ.
in izvaja javno veljavne študijske programe, vpisane v eVŠ.

2.

ima v študijskem letu 2021/20223 vpisane študente v javnoveljavnih
študijskih programih.

3.

za upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v okviru tega javnega Izjave prijavitelja (Prijavni obrazec
razpisa ni pridobil in ne bo pridobil, ter ni v postopku pridobivanja
točka E.).
sredstev iz drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev evropskega,
državnega ali lokalnega proračuna (prepoved dvojnega financiranja).

4.

ima skladno z veljavno zakonodajo poravnane vse davke, prispevke in
Potrdilo FURS-a4,
druge dajatve oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša Izjave prijavitelja (Prijavni obrazec
50,00 EUR ali več. Potrdilo o tem mora biti izdano na datum v okviru
točka E.).
zadnjih 30 dni pred dnevom oddaje vloge ali na dan oddaje vloge na javni
razpis.

5.

mu ni bila, vključno njihovi odgovorni osebi, izrečena pravnomočna sodba,
ki ima elemente kaznivih dejanj, taksativno naštetih v prvem odstavku
75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18,
121/21, 10/22, 74/22 – odl. US). Potrdilo o tem mora biti izdano na datum
v okviru zadnjih 30 dni pred dnevom oddaje vloge ali na dan oddaje vloge
na javni razpis.

Izpolnjevanje pogoja bo ministrstvo
preverilo v eVŠ.

Potrdilo Ministrstva za pravosodje
o nekaznovanosti oziroma
Pooblastilo za pridobitev potrdila
iz kazenske evidence (Priloga 4
javnega razpisa)5.

Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki
jo je imenovala ministrica za izobraževanje, znanost in
šport (v nadaljnjem besedilu: komisija) bo preverila, če
prijavitelj izpolnjuje pogoje za prijavo in bo postopala
skladno s točko 7 Navodil za pripravo vloge na javni
razpis.
V primeru, da prijavitelj ne bo izpolnjeval kateregakoli od pogojev iz točke 3.1 Pogoji za prijavo, se vloga
s sklepom zavrne.
3
Podatki o vpisanih študentih so razvidni iz Priloge 11
javnega razpisa: Seznam števila vpisanih študentov na slovenskih visokošolskih zavodih na dan 30. 10. 2021. Podatki
so zajeti iz eVŠ za študijsko leto 2021/2022.
4
Če prijavitelj ne bo predložil potrdila FURS o plačanih obveznostih ali bo potrdilo starejše od 30 dni pred oddajo vloge, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz
uradnih evidenc, v tem primeru se bo izpolnjevanje pogoja
preverjalo na dan oddaje vloge. Za ta namen prijavitelj podpiše izjavo, ki je opredeljena v točki E. Prijavnega obrazca.
5
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni pred oddajo vloge. Če prijavitelj ne bo predložil potrdila Ministrstva
za pravosodje o nekaznovanosti ali bo potrdilo starejše
od 30 dni pred oddajo vloge, ga bo pridobilo ministrstvo
po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc, zaradi česar mora
prijavitelj v tem primeru priložiti izpolnjeno in podpisano
Prilogo 4: Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske
evidence. V tem primeru se bo izpolnjevanje pogojev pod
številko 5 preverjalo na dan oddaje vloge.
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3.2 Pogoji, vezani na vlogo
Posamezna vloga mora za prehod v fazo ocenjevanja izpolnjevati naslednje pogoje:
Skladnost s cilji in rezultati na ravni prednostne osi 10 in prednostne naložbe 10.1 OP EKP
2014-2020 (Prijavni obrazec rubrika B. Splošni podatki o operaciji, točka 3)

□ DA

□ NE

Izkazovanje realne izvedljivosti operacije v obdobju, za katerega velja podpora in ustreznost6
ter sposobnost prijavitelja za izvedbo operacije (Prijavni obrazec rubrika B. Splošni podatki o
operaciji, točka 2 in 2.1)

□ DA

□ NE

Izkazovanje ustreznosti ciljnih skupin (Prijavni obrazec rubrika B. Splošni podatki o operaciji,
točka 4)

□ DA

□ NE

Navedena in opisana je najmanj ena promocijska aktivnost za izmenjavo izkušenj, rezultatov
in dobrih praks na regionalni in nacionalni ravni kot odziv izobraževalnega sistema za potrebe
trga dela in pričakovanj mladih (Prijavni obrazec rubrika 1.C Vsebinska zasnova operacije,
točka 1.C.5)

□ DA

□ NE

Načrtovana so izhodišča in navedena ter opisana je najmanj ena konkretna7 oblika, ki jo bo
prijavitelj spremljal v okviru projektov (Prijavni obrazec rubrika II. del: Sklop A, točka 4.A.1 in v
primeru, da prijavitelj prijavi tudi Sklop B, točka III. del: Sklop B, točka 6.B.1)

□ DA

□ NE

Operacija pri vsaj enem predlaganem projektu vključuje vsebine s prednostnega področja
Slovenske strategije pametne specializacije (S4) (velja le v primeru Sklopa A) (Prijavni obrazec
rubrika II. del: Sklop A, točka 6.A)

□ DA

□ NE

Če je vloga po kateremkoli pogoju, vezanem na
vlogo, ovrednotena z NE, jo komisija izloči in je ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje, vloga prijavitelja pa se
zavrne.
Prijava na javni razpis mora biti skladna z namenom, predmetom in cilji javnega razpisa, pri čemer mora
projekt upoštevati časovni in finančni okvir tega javnega
razpisa.
Posamezni prijavitelj (univerza ali samostojni visokošolski zavod) lahko odda le eno vlogo na javni razpis.
Če bo prijavitelj oddal več vlog, se bo upoštevala tista,
ki bo prva prispela na ministrstvo, ostale pa bodo s sklepom zavržene. V vlogi lahko prijavitelj predlaga omejeno število projektov za visokošolski zavod (v primeru
univerze je to članica z vpisanimi študenti) glede na
število vpisanih študentov v študijskem letu 2021/2022
(gl. Prilogo 11: Seznam števila vpisanih študentov na
slovenskih visokošolskih zavodih na dan 30. 10. 2021).
Omejitev in razčlenitev števila predlaganih projektov za Sklop A:
– visokošolski zavod (v primeru univerze je to posamezna sodelujoča članica) z vpisanimi od 1 do 500 študenti lahko predlaga do največ en projekt;
– visokošolski zavod (v primeru univerze je to
posamezna sodelujoča članica) z vpisanimi od 501 do
1.500 študenti lahko predlaga do največ dva projekta;
– visokošolski zavod (v primeru univerze je to posamezna sodelujoča članica) z vpisanimi od 1.501 in več
študenti lahko predlaga do največ tri projekte.
Če bo prijavitelj prijavil večje število predlaganih
projektov, kot je določeno v prejšnjem odstavku te točke
javnega razpisa, bo ministrstvo vlogo prijavitelja zavrnilo.
Omejitev in razčlenitev števila predlaganih projektov za Sklop B:
6
Ustreznost se preverja v okviru pogoja, vezanega na
prijavitelja pod zaporedno številko 1 in 2 v tč. 3.1 javnega
razpisa Pogoji za prijavo.
7
Npr. mehanizmi za pridobitev ažurnih in v prihodnost
usmerjenih informacij o potrebah na trgu dela, smernice
in mehanizmi za oblikovanje krajših oblik usposabljanj kot
pomembne komponente vseživljenjskega učenja za oblikovanje obstoječih in novih študijskih programov ipd.

– visokošolski zavod (v primeru univerze je to posamezna sodelujoča članica) lahko v vlogi predlaga največ
en projekt, ne glede na število vpisanih študentov.
Če bo prijavitelj prijavil večje število predlaganih
projektov, kot je določeno v prejšnjem odstavku te točke
javnega razpisa, bo ministrstvo vlogo prijavitelja zavrnilo.
Posamezni študent lahko sodeluje le pri enem projektu iz Sklopa A in le pri enem projektu iz Sklopa B.
V primeru, da posamezna članica univerze ne prijavi največjega možnega števila predlaganih projektov,
prenos števila le-teh na drugo članico ni možen.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril)
Formalno popolne vloge, ki bodo v celoti izpolnjevale pogoje iz točke 3.1 javnega razpisa »Pogoji za
prijavo« in bodo obenem v celoti pozitivno ovrednotene
po pogojih iz točke 3.2 javnega razpisa »Pogoji, vezani
na vlogo«, bo komisija najprej ocenila po skupnih merilih
»I. del: Splošno – Skupna merila«.
Nato bo komisija ocenila vloge posebej po merilih
za Sklop A in posebej po merilih za Sklop B (če vloga
vsebuje prijavo tudi na sklop B).
Sklop A:
Vloge z vsebovano prijavo na Sklop A, ki bodo po
merilih »I. del: Splošno – Skupna merila« dosegle vsaj
14 točk, bo komisija ocenila po merilih »II. del: Merila za
Sklop A«. Vloge z vsebovano prijavo na Sklop A, se nato
razvrstijo za sofinanciranje po postopku, kot je določeno
v nadaljevanju te točke javnega razpisa.
Sklop B:
Vloge z vsebovano prijavo na Sklop B ki bodo po
merilih »I. del: Splošno – Skupna merila« dosegle vsaj
14 točk, bo komisija ocenila po merilih »III. del: Merila za
Sklop B«. Vloge z vsebovano prijavo na Sklop B, se nato
razvrstijo za sofinanciranje po postopku, kot je določeno
v nadaljevanju te točke javnega razpisa.
Vloge, ki bodo vsebovale prijavo na oba sklopa
(Sklop A in Sklop B) imajo možnost doseči večje število
točk, saj lahko prejmejo dodatne točke pri merilu pod
točko 1.C.2 v okviru meril »I. del: Splošno – Skupna
merila«, zaradi česar imajo lahko prednost pri dodelitvi
sredstev iz naslova tega javnega razpisa.
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I. DEL: SPLOŠNO – Skupna merila8
1.C SPODBUJANJE VKLJUČEVANJA PRIJAVITELJA ZA IZVEDBO OPERACIJE IN DOSEGANJE
REZULTATOV
1.C.1
Operacija vključuje sodelovanje
Prijavitelj ni izvajal nobene od operacij/projektov
prijavitelja, ki ni/je izvajal
v okviru JR Po kreativni poti do znanja (PKP)
operacije/projekte v okviru javnega
in JR Študentski inovativni projekti za družbeno
razpisa (v nadaljnjem besedilu: JR) Po korist (ŠIPK) v obdobju 2016–2020
kreativni poti do znanja (PKP) in/ali v
Prijavitelj je izvajal operacije/projekte samo v
okviru JR Študentski inovativni projekti okviru JR Po kreativni poti do znanja (PKP) ali
za družbeno korist (ŠIPK) v obdobju
samo v okviru JR Študentski inovativni projekti za
2016–2020
družbeno korist (ŠIPK) v obdobju 2016–2020
Prijavitelj je izvajal operacije/projekte v okviru
JR Po kreativni poti do znanja (PKP) in JR
Študentski inovativni projekti za družbeno korist
(ŠIPK) v obdobju 2016–2020
1.C.2
Operacija vključuje samo Sklop A
Operacija vključuje le Sklop A
ali oba razpisana sklopa, Sklop A
Operacija vključuje oba razpisana sklopa, Sklop A
in Sklop B
in Sklop B
1.C.3
Operacija vsaj pri enem predlaganem Da (navedena in opisana je vsaj ena vsebina, ki
projektu vključuje vsebine, ki so
je povezana s prehodom na nizkoogljično krožno
povezane s prehodom na nizkoogljično gospodarstvo oziroma na nizkoogljično družbo)
krožno gospodarstvo oziroma na
Ne (Ni navedene in opisane nobene vsebine, ki
nizkoogljično družbo
je povezana s prehodom na nizkoogljično krožno
gospodarstvo oziroma na nizkoogljično družbo)
1.C.4
Operacija se vsaj pri enemu
Da (navedena in opisana je vsaj ena vsebina, kot
predlaganemu projektu odziva na
odziv na epidemiološke razmere povezane
epidemiološke razmere povezane
z izbruhom nalezljive bolezni Koronavirus
z izbruhom nalezljive bolezni
(Sars-CoV-2))
Koronavirus (SARS-CoV-2), ki
Ne (navedene in opisane ni nobene vsebine, kot
povzroča COVID-19
odziv na epidemiološke razmere povezane
z izbruhom nalezljive bolezni Koronavirus
(Sars-CoV-2))
1.C.5
Promocijske aktivnosti za izmenjavo
Navedene in opisane so štiri ali več različnih
izkušenj, rezultatov in dobrih praks na promocijskih aktivnosti
regionalni in nacionalni ravni kot odziv Navedene in opisane so tri različne promocijske
izobraževalnega sistema za potrebe
aktivnosti
trga dela in pričakovanj mladih
Navedeni in opisani sta dve različni promocijski
aktivnosti
Navedena in opisana je ena promocijska
aktivnost
2.C ZAGOTAVLJANJE URAVNOTEŽENEGA REGIONALNEGA RAZVOJA
2.C.1
Operacija prispeva k uravnoteženemu Da
regionalnemu razvoju
Aktivnost vsaj enega od predlaganih
projektov se izvaja s partnerjem iz
Ne
delovnega okolja, ki ima sedež na
obmejnem problemskem območju,
ki so opredeljena v Uredbi o določitvi
obmejnih problemskih območij9
3.C
PROMOCIJA ZA VKLJUČITEV PARTNERJEV IZ DELOVNEGA OKOLJA V
NAČRTOVANE AKTIVNOSTI
3.C.1
Operacija predvideva različne pristope Navedeni in opisani so najmanj štirje različni
informiranja za vključitev partnerjev
pristopi informiranja.
iz delovnega okolja v načrtovane
Navedeni in opisani so največ trije različni pristopi
aktivnosti
informiranja.
Ni navedenih in opisanih pristopov informiranja
Skupaj točke
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0
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8
Vloga prijavitelja se oceni po skupnih merilih »I. del: Splošno – Skupna merila« tako v primeru prijave zgolj na Sklop A
kot tudi v primeru prijave na oba razpisana sklopa (Sklop A in Sklop B).
9
Glede na določbe prvega odstavka 24. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11,
57/12 in 46/16) in merila iz 2. in 3. člena Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list ES št. 22/11, 97/12, 24/15,
35/17 in 101/20) ter ob upoštevanju najnovejših razpoložljivih podatkov o vrednostih meril, se v obmejna problemska območja uvrstijo občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na
Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš,
Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska
Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren
- Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna,
Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž,
Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica.
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Največje možno skupno število točk, s katerimi se
lahko oceni posamezna vloga v okviru skupnih meril
»I. del Splošno – Skupna merila« (merila pod zaporedno
številko 1.C, 2.C in 3.C), je 28 točk.
Vloga se nato oceni po merilih za Sklop A »II. del:
Merila za Sklop A«, če je v okviru skupnih meril »I. del:
Splošno – Skupna merila« (merila pod zaporedno številko 1.C, 2.C in 3.C) skupaj dosegla najmanj 14 točk.
II. DEL: MERILA ZA SKLOP A

Možno število
točk

4.A STRUKTURA AKTIVNOSTI OPERACIJE

28

4.A.1

Prijavitelj navede načrtovana izhodišča ter Navedene in opisane so tri ali več konkretnih
navede in opiše konkretne10 oblike, ki jih bo in različnih oblik
spremljal v okviru projektov
Navedeni in opisani sta dve različni in
konkretni obliki

4

Navedena in opisana je samo ena konkretna
oblika, ki jo bo spremljal v okviru projektov

0

Navedenih in opisanih je šest ali več različnih
kompetenc

8

Navedenih in opisanih je pet različnih
kompetenc

6

Navedene in opisane so štiri oziroma tri
različne kompetence

3

Navedeni in opisani sta dve različni oziroma
le ena oziroma ni navedene nobene
kompetence

0

Operacija načrtuje najmanj en
V najmanj enem načrtovanem projektu so
interdisciplinarni11 projekt, v katerega bodo vključeni študenti iz pet ali več različnih
vključeni študenti iz več različnih študijskih študijskih področij
področij po KLASIUS-P-16
V najmanj enem načrtovanem projektu so
vključeni študenti iz štirih različnih študijskih
področij

8

4.A.2

4.A.3

4.A.4

Študenti bodo z vključitvijo v projektne
aktivnosti operacije pridobili različne
kompetence (splošne in/ali poklicno
specifične)

Operacija načrtuje najmanj en binarni12
projekt, v katerega bodo vključeni študenti
iz univerzitetnega študijskega programa
oziroma visokošolskega strokovnega
programa

2

5

V najmanj enem načrtovanem projektu so
vključeni študenti iz treh oziroma iz dveh
različnih študijskih področij

3

V načrtovanih projektih so vključeni študenti
iz enega študijskega področja oziroma iz
istega študijskega področja

0

V najmanj enem načrtovanem projektu sta
najmanj dva študenta iz univerzitetnega
študijskega programa prve bolonjske stopnje
in najmanj dva študenta iz visokošolskega
strokovnega programa prve bolonjske
stopnje, pri čemer je vsaj eden od ostalih
študentov iz druge oziroma tretje bolonjske
stopnje

8

10
Npr. mehanizmi za pridobitev ažurnih in v prihodnost usmerjenih informacij o potrebah na trgu dela, smernice in mehanizmi za oblikovanje krajših oblik usposabljanj kot pomembne komponente vseživljenjskega učenja za oblikovanje obstoječih
in novih študijskih programov ipd.
11
Interdisciplinarnost: upošteva se interdisciplinarnost skupine vključenih študentov v celotni vlogi, ki bodo vključeni v projekte. Skupina je interdisciplinarna, če se izvaja s študenti, ki prihajajo iz več različnih študijskih področij po
KLASIUS-P-16, ki ustreza štirimestni kodi).
12
Binarnost: upošteva se binarnost študentske projektne skupine, ki bodo vključeni v posamezni projekt. Skupina je
binarna, če:
– vključuje študente univerzitetnega študijskega programa in študente visokošolskega strokovnega programa in
– se projekt izvaja s študenti, ki prihajajo iz več različnih študijskih stopenj.
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V najmanj enem načrtovanem projektu
je najmanj en študent iz univerzitetnega
študijskega programa prve bolonjske stopnje
in najmanj en študent iz visokošolskega
strokovnega programa prve bolonjske
stopnje, pri čemer je vsaj eden od ostalih
študentov iz druge oziroma tretje bolonjske
stopnje

5

V načrtovanih projektih so vključeni samo
študenti iz univerzitetnega študijskega
programa prve bolonjske stopnje ali samo
študenti iz visokošolskega strokovnega
programa prve bolonjske stopnje

0

5.A SPODBUJANJE K INOVATIVNIM PRISTOPOM PRI IZVAJANJU OPERACIJE
5.A.1

Operacija bo pri predvidenih projektnih
aktivnostih izkazovala uporabo inovativnih
praks in/ali pristopov in/ali rešitev

Stran

0–4

Navedene in opisane so štiri ali več različne
inovativne prakse in/ali pristopi in/ali rešitve

4

Navedene in opisane so tri različne
inovativne prakse in/ali pristopi in/ali rešitve

3

Navedeni in opisani sta dve različni oziroma
ena praksa in/ali pristop in/ali rešitev

1

Ni navedenih in opisanih nobenih inovativnih
praks in/ali pristopov in/ali rešitev

0

Skupaj točke

1753

32

Največje možno skupno število točk, s katerimi se
lahko oceni posamezna vloga v okviru meril za Sklop A
»II. del: Merila za Sklop A« (merila pod zaporedno številko 4.A in 5.A), je 32 točk.
Minimalno število točk, ki jih mora vloga prijavitelja,
ki se prijavlja na Sklop A javnega razpisa, doseči za
uvrstitev v sofinanciranje Sklopa A, je 16 točk v okviru
meril »II. del: Merila za Sklop A« oziroma skupaj 30 točk
(najmanj 14 točk v okviru meril »I. del: Splošno – Skupna
merila« in najmanj 16 točk v okviru meril »II. del: Merila
za Sklop A«).
Vloga prijavitelja, ki se prijavlja tudi na Sklop B oziroma na oba sklopa javnega razpisa (Sklop A in Sklop B)
se nato oceni po merilih za sklop B »III. del: Merila za
Sklop B«, če je vloga v okviru skupnih meril »I. del:
Splošno – Skupna merila« (merila pod zaporedno številko 1.C, 2.C in 3.C) dosegla najmanj 14 točk.

III. DEL: MERILA ZA SKLOP B

Možno število
točk

6.B STRUKTURA AKTIVNOSTI OPERACIJE

28

6.B.1

Prijavitelj navede načrtovana izhodišča ter Navedene in opisane so tri ali več konkretnih
navede in opiše konkretne13 oblike, ki jih bo in različnih oblik
spremljal v okviru projektov
Navedeni in opisani sta dve različni in
konkretni obliki

4

Navedena in opisana je samo ena konkretna
oblika, ki jo bo spremljal v okviru projektov

0

2

13
Npr. mehanizmi za pridobitev ažurnih in v prihodnost usmerjenih informacij o potrebah na trgu dela, smernice in mehanizmi za oblikovanje krajših oblik usposabljanj kot pomembne komponente vseživljenjskega učenja za oblikovanje obstoječih
in novih študijskih programov ipd.
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Študenti bodo z vključitvijo v projektne
aktivnosti operacije pridobili različne
kompetence (splošne in/ali poklicno
specifične)

6.B.3

6.B.4
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Navedenih in opisanih je šest ali več različnih
kompetenc

8

Navedenih in opisanih je pet oziroma štiri
različne kompetence

6

Navedene in opisane so tri različne
kompetence

3

Navedeni in opisani sta dve različni oziroma
le ena oziroma ni navedene nobene
kompetence

0

Operacija načrtuje najmanj en
V najmanj enem načrtovanem projektu so
interdisciplinarni14 projekt, v katerega bodo vključeni študenti iz pet ali več različnih
vključeni študenti iz več različnih študijskih študijskih področij
področij po KLASIUS-P-16
V najmanj enem načrtovanem projektu so
vključeni študenti iz štirih različnih študijskih
področij

8

Operacija načrtuje najmanj en binarni15
projekt, v katerega bodo vključeni študenti
iz univerzitetnega študijskega programa
oziroma visokošolskega strokovnega
programa

V najmanj enem načrtovanem projektu so
vključeni študenti iz treh ali dveh različnih
študijskih področij

3

V načrtovanih projektih so vključeni študenti
iz enega študijskega področja oziroma iz
istega študijskega področja

0

V najmanj enem načrtovanem projektu sta
najmanj dva študenta iz univerzitetnega
študijskega programa prve bolonjske stopnje
in najmanj dva študenta iz visokošolskega
strokovnega programa prve bolonjske
stopnje, pri čemer je vsaj eden od ostalih
študentov iz druge oziroma tretje bolonjske
stopnje

8

V najmanj enem načrtovanem projektu
je najmanj en študent iz univerzitetnega
študijskega programa prve bolonjske stopnje
in najmanj en študent iz visokošolskega
strokovnega programa prve bolonjske
stopnje, pri čemer je vsaj eden od ostalih
študentov iz druge oziroma tretje bolonjske
stopnje

5

V načrtovanih projektih so vključeni samo
študenti iz univerzitetnega študijskega
programa prve bolonjske stopnje ali samo
študenti iz visokošolskega strokovnega
programa prve bolonjske stopnje

0

7.B SPODBUJANJE K INOVATIVNIM PRISTOPOM PRI IZVAJANJU OPERACIJE
7.B.1

Operacija bo pri predvidenih projektnih
aktivnostih izkazovala uporabo inovativnih
praks in/ali pristopov in/ali rešitev

Skupaj točke

5

0–4

Navedene in opisane so štiri ali več različnih
inovativnih praks in/ali pristopov in/ali rešitev

4

Navedene in opisane so tri različne
inovativne prakse in/ali pristopi in/ali rešitve

3

Navedeni in opisani sta dve različni oziroma
ena praksa in/ali pristop in/ali rešitev

1

Ni navedenih in opisanih nobenih inovativnih
praks in/ali pristopov in/ali rešitev

0
32

14
Interdisciplinarnost: upošteva se interdisciplinarnost skupine vključenih študentov v celotni vlogi, ki bodo vključeni v
projekte. Skupina je interdisciplinarna, če se izvaja s študenti, ki prihajajo iz več različnih študijskih področij po KLASIUSP-16, ki ustreza štirimestni kodi).
15
Binarnost: upošteva se binarnost študentske projektne skupine, ki bodo vključeni v posamezni projekt. Skupina je
binarna, če:
– vključuje študente univerzitetnega študijskega programa in študente visokošolskega strokovnega programa in
– se projekt izvaja s študenti, ki prihajajo iz več različnih študijskih stopenj.
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Največje možno skupno število točk, s katerimi se
lahko oceni posamezna vloga v okviru meril za Sklop B
»III. del: Merila za Sklop B« (merila pod zaporedno številko 6.B in 7.B), je 32 točk.
Minimalno število točk, ki jih mora vloga prijavitelja,
ki se prijavlja tudi na Sklop B javnega razpisa, doseči za
uvrstitev vloge v sofinanciranje Sklopa B, je 16 točk v
okviru meril »III. del: Merila za Sklop B« oziroma skupaj
30 točk (najmanj 14 točk v okviru meril »I. del: Splošno – Skupna merila« in najmanj 16 točk v okviru meril
»III. del: Merila za Sklop B«).
Vloge se razvrščajo v sofinanciranje ločeno za
Sklop A in Sklop B, pri čemer je lahko prijavitelj izbran
za oba sklopa, ali samo za izvajanje Sklopa A, ali samo
za izvajanje Sklopa B.
Skupno največje možno število točk iz vseh meril in
podmeril je za »I. del: Splošno – Skupna merila« 28 točk,
za »II. del: Merila za Sklop A« 32 točk in za »III. del: Merila
za Sklop B« 32 točk. Za Sklop A je lahko izbran prijavitelj,
ki skupaj doseže najmanj 30 točk (pri »I. del: Splošno
– Skupna merila« najmanj 14 točk in pri »II. del: Merila
za Sklop A« najmanj 16 točk iz vseh meril in podmeril).
V primeru prijave na Sklop B, je lahko izbran prijavitelj,
ki skupaj doseže najmanj 30 točk (pri »I. del: Splošno –
Skupna merila« najmanj 14 točk in pri »III. del: Sklop B«
najmanj 16 točk iz vseh meril in podmeril).
Natančnejši opis postopka dodeljevanja sredstev in
načina izbora je v točki 7 Navodil za pripravo vloge na
javni razpis tega javnega razpisa.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za
javni razpis znaša največ do 3.500.000,00 EUR, od tega
je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih
programskih območjih in po posameznih proračunskih
letih naslednja:
– za proračunsko leto 2022: 1.050.000,00 EUR,
od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija
346.500,00 EUR, od tega:
– 277.200,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 69.300,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija
703.500,00 EUR, od tega:
– 562.800,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 140.700,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2023: 2.450.000,00 EUR,
od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija
808.500,00 EUR, od tega:
– 646.800,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 161.700,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija
1.641.500,00 EUR, od tega:
– 1.313.200,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
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– 328.300,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih,
izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na
proračunske zmogljivosti ministrstva.
5.1 Delitev sredstev po sklopih
Z namenom enakomerne in pravične razporeditve ter skladno z OP EKP 2014–2020 se skupna višina razpoložljivih sredstev na javnem razpisu v višini
3.500.000,00 EUR deli glede na sedež univerze oziroma
samostojnega visokošolskega zavoda kot je opredeljeno
v točki 2.4 javnega razpisa, pri čemer se:
– za Sklop A nameni:
– sredstva v višini 80 % od skupne višine razpoložljivih sredstev na javnem razpisu oziroma sredstva v
višini 2.800.000,00 EUR. Od tega se za:
– KRZS nameni 67 % oziroma sredstva v višini
1.876.000,00 EUR in
– KRVS 33 % oziroma sredstva v višini
924.000,00 EUR;
– za Sklop B nameni:
– sredstva v višini 20 % od skupne višine razpoložljivih sredstev na javnem razpisu oziroma sredstva v
višini 700.000,00 EUR. Od tega se za:
– KRZS nameni 67 % oziroma sredstva v višini
469.000,00 EUR in
– KRVS 33 % oziroma sredstva v višini
231.000,00 EUR.
6. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih
pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca
črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške
nastale od 1. 10. 2022 do dne 31. 8. 2023. Rok za dokončanje operacije (zaključek aktivnosti) je najkasneje
do 31. 8. 2023.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od
1. 10. 2022 do dne 30. 9. 2023.
8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Razpisna dokumentacija obsega naslednje dokumente:
Priloga 1: Javni razpis za izbor operacij Projektno
delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov
v delovnem okolju 2022/2023
Priloga 2: Prijavni obrazec
Priloga 3: Finančni načrt operacije s časovno dinamiko
Priloga 4: Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence
Priloga 5: Obrazec za oddajo vloge
Priloga 6: Navodila za pripravo vloge za javni razpis
Priloga 7: Ocenjevalni list
Priloga 8: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
Priloga 9: Varovanje osebnih podatkov na ravni
izvedbe javnega razpisa
Priloga 10: Seznam kazalnikov in dokazil za njihovo
spremljanje
Priloga 11: Seznam števila vpisanih študentov na
slovenskih visokošolskih zavodih na dan 30. 10. 2021
Priloga 12: Navodila Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohe-
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zijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-
in-sport/o-ministrstvu/sluzba-za-izvajanje-kohezijske-
politike/#e33077
Priloga 13: Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v
programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni
strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila
Priloga 14: Priročnik za uporabo informacijskega sistema e-MA, dostopen na spletni strani:
https://navodila.ema.arr.gov.si/confluence/display/EUD/Navodila+za+uporabo+IS+e-MA.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane (če
prijavitelj pri svojem poslovanju uporablja žig) obrazce
ter dokazila:
1. Prijavni obrazec, ki je kot Priloga 2 sestavni
del razpisne dokumentacije.
2. Finančni načrt operacije s časovno dinamiko, ki je kot Priloga 3 sestavni del razpisne dokumentacije.
3. Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence, ki je kot Priloga 4 sestavni del razpisne
dokumentacije ali Potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
4. Dokazilo k 2.C.1 »I. del: Splošno – Skupna
merila«: Izjava o sodelovanju partnerja iz gospodarstva
(Sklop A) ali iz negospodarskega in neprofitnega sektorja v lokalnem/regionalnem okolju (Sklop B), če prijavitelj v okviru operacije pri predlaganem/ih projektu/ih
načrtuje izvedbo s partnerjem iz delovnega okolja, ki
ima sedež na obmejnem problemskem območju. Izjava
mora biti podpisana in datirana s strani odgovorne osebe partnerja iz delovnega okolja.
Podrobnejša navodila za prijavo na ta javni razpis
so navedena v Navodilih za prijavo, ki so del razpisne
dokumentacije kot Priloga 6. Prijavitelji morajo uporabiti
izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne
sme spreminjati.
8.1 Obrazci, ki se navezujejo na obveznosti izbranega prijavitelja v obdobju izvajanja operacije (za
Sklop A in za Sklop B)
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Obrazec 1: Poročilo upravičenca o izvedenem projektu
Obrazec 2: Poročilo pedagoškega mentorja in partnerja iz delovnega okolja o izvedenem projektu
Obrazec 2a: Poročilo študenta o izvedenem projektu
Obrazec 3a: Obračun »lump sum« za Sklop A
Obrazec 3b: Obračun »lump sum« za Sklop B
Obrazec 4: Soglasje študenta, ki je vključen v izvajanje projekta/ov za javnega razpisa »Projektno delo
za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v
delovnem okolju 2022/23«.
9. Pričakovani kazalniki in spremljanje izvajanja
V okviru tega javnega razpisa bomo spremljali programsko specifične kazalnike učinka in rezultata in skupne kazalnike učinka na podlagi Priloge 1 Uredbe (EU)
št. 1304/2013.
9.1 Kazalniki učinka in rezultata operativnega programa
Kazalnik učinka spremlja število visokošolskih zavodov, ki so vključeni v izvajanje projektnih aktivnosti.
Pričakuje se, da bo v izvajanje projektnih aktivnosti
vključenih skupaj najmanj 67 visokošolskih zavodov, od
tega v KRVS najmanj 25, v KRZS pa najmanj 42 visokošolskih zavodov.
Kazalnik rezultata spremlja delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik
učenja, pri čemer uspešno pomeni minimalno 85 % visokošolskih zavodov, ki so izvedli strategije prožnih oblik
učenja. Kot dokazilo za spremljanje kazalnika upravičenec po zaključku operacije skupaj s končnim poročilom
predloži oblikovan, sprejet in izvajan strateški dokument
(en krovni ali več področnih) na področjih prožnih oblik
učenja, ki med drugim vključujejo inovativne učne prakse, sodelovanje z družbenim in (ne)gospodarskim okoljem, s posebnim poudarkom na sodelovanju pri izzivih,
ki naslavljajo prehod na nizkoogljično krožno gospodarstvo oziroma na nizkoogljično družbo in/ali izzivih, povezanih z odzivi na epidemiološke razmere, povezane
z izbruhom nalezljive bolezni Koronavirusa.
9.2 Specifični kazalniki na ravni javnega razpisa
Na ravni javnega razpisa spremljamo specifične
kazalnike (kot razvidno iz spodnje tabele):

Tabela 1:
Zaporedna
številka

Naziv kazalnika (skupaj za Sklop A in Sklop B)

ciljna vrednost

1.

Vključitev dodiplomskih in podiplomskih študentov v projekte

1550

2.

Število projektov, ki se bodo izvajali v okviru visokošolskih zavodov

201

3.

Vključitev pedagoških mentorjev

327

4.

Vključitev delovnih mentorjev iz gospodarstva in strokovnih sodelavcev iz
negospodarskega in neprofitnega sektorja v lokalnem/regionalnem okolju

282

5.

Vključitev podpornega strokovnega osebja na visokošolskih zavodih

118

Podatki ter dokazila za spremljanje kazalnikov so
navedeni v Seznamu kazalnikov in dokazil za njihovo
spremljanje, ki je Priloga 10 razpisne dokumentacije.
Kazalniki za spremljanje uspešnosti projekta so opredeljeni tudi v točki 5 Navodil za prijavo na javni razpis.
10. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko: 80,00 %.
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Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
11. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je
80,00 %.
12. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in
zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacije izvaja po principu povračil za nastale in plačane
stroške. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja
na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za
izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki
so nastali in bili plačani v preteklem (in upravičenem)
obdobju. Izjema so predplačila in izjeme, določene v
skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Upravičenec lahko uveljavlja
stroške, ko je posamezen projekt v celoti zaključen (velja za Sklop A in Sklop B).
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa za
Sklop A in za Sklop B so:
– pavšalni znesek v skladu s 67. členom Uredbe
(EU) št. 1303/2013 (»lump sum«), za Sklop A: izvedba
projektnih aktivnosti visokošolskih zavodov v sodelovanju s partnerji iz delovnega okolja (gospodarstvo) in z
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vključenimi študenti v višini 20.600,00 EUR (v nadaljnjem besedilu: lump sum A) za en izveden projekt;
– pavšalni znesek v skladu s 67. členom Uredbe
(EU) št. 1303/2013 (»lump sum«), za Sklop B: izvedba
projektnih aktivnosti visokošolskih zavodov v sodelovanju s partnerji iz delovnega okolja (negospodarstvo
in neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem okolju) in z
vključenimi študenti v višini 10.500,00 EUR (v nadaljnjem besedilu: lump sum B) za en izveden projekt.
Ministrstvo je dne 26. 5. 2022 sprejelo Metodologijo
za določitev višine pavšalnega zneska za izvedbo Javnega razpisa Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023,
št. 303-41/2021-21, na podlagi katere je bil izračunan
in opredeljen pavšalni znesek za izvedbo projektnih
aktivnosti (Sklop A in Sklop B), ki predstavlja pretežno
stroške pedagoškega mentorja, podpornega osebja na
visokošolskem zavodu, partnerja iz delovnega okolja,
stroške študentskega dela za vključene študente in posredne stroške.
Dokazila za upravičenost stroškov operacije za
lump sum A in lump sum B na ravni posameznega projekta so:

AKTIVNOST/REZULTATI

DOKAZILA

Uspešno izveden projekt, ki pomeni naslednje:

Lump sum A

Izvedba načrtovanih aktivnosti posameznega
projekta: kot uspešno izveden projekt se šteje
vključitev najmanj šest do deset študentov, ki so ves
čas trajanja projekta vpisani na javno veljavni študijski
program, najmanj enega pedagoškega mentorja in
najmanj enega delovnega mentorja iz gospodarstva.
Vsi vključeni partnerji (pedagoški mentor, delovni
mentor iz gospodarstva in študenti) morajo v obdobju
trajanja projekta (do pet mesecev) opraviti skupaj
najmanj 1450 ur.

– Poročilo upravičenca o izvedenem
projektu;
– Poročilo pedagoškega mentorja in
partnerja iz delovnega okolja o izvedenem
projektu:
– Poročilo študenta o izvedenem projektu
(dokazilo o statusu študenta za celotno
obdobje trajanja projekta: ministrstvo preveri
v svojih evidencah eVŠ po zaključenem
projektu v procesu poročanja (oddan
zahtevek za izplačilo upravičenca)).

Analiza rezultatov in ugotovitev projekta, ki prispevajo
k dodani vrednosti za npr. vključitev v študijske
vsebine, v študijski proces, za delovno okolje ipd.
v prihodnje (najmanj ena).

– Vsebinska analiza rezultatov, iz katerega
so razvidne vsebinske ugotovitve, izsledki,
rezultati analize ipd. (v okviru Poročila
upravičenca o izvedenem projektu).

Izvedena vsaj ena promocijska aktivnost za
izmenjavo izkušenj, rezultatov in dobrih praks
na regionalni in nacionalni ravni kot odziv
izobraževalnega sistema za potrebe trga dela in
pričakovanj mladih.

– Poročilo upravičenca o izvedenem
projektu: upravičenec kot dokazilo
za izvedbo aktivnosti posameznega
zaključenega projekta obvezno priloži (kot
prilogo) npr. gradiva, izdelki, priročniki,
zloženke, izvedeni promocijski dogodki,
delavnice, vzpostavljena spletna stran,
aplikacija, objave/prispevki na družbenih
omrežjih, člankih in druge medijske objave
ipd. relevantna dokazila, ki dokazujejo, da so
bile aktivnosti zaključene in izvedene.

Uspešno izveden projekt, ki pomeni naslednje

Lump sum B

1757

Izvedba načrtovanih aktivnosti posameznega
projekta: kot uspešno izveden projekt se šteje
vključitev najmanj štirih in največ osem študentov, ki
so ves čas trajanja projekta vpisani na javno veljavni
študijski program, najmanj enega pedagoškega
mentorja in najmanj enega strokovnega sodelavca iz
lokalnega/regionalnega okolja.
Vsi vključeni partnerji (pedagoški mentor, strokovni
sodelavec iz lokalnega/regionalnega okolja in
študenti) morajo v obdobju trajanja projekta (do tri
mesece) opraviti skupaj najmanj 645 ur.

Dokazila
– Poročilo upravičenca o izvedenem
projektu;
– Poročilo pedagoškega mentorja in
partnerja iz delovnega okolja o izvedenem
projektu;
– Poročilo študenta o izvedenem projektu
(dokazilo o statusu študenta za celotno
obdobje trajanja projekta: ministrstvo preveri
v svojih evidencah eVŠ po zaključenem
projektu v procesu poročanja (oddan
zahtevek za izplačilo upravičenca)).
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Analiza rezultatov in ugotovitev projekta, ki prispevajo
k dodani vrednosti za npr. vključitev v študijske
vsebine, v študijski proces, za delovno okolje ipd. v
prihodnje (najmanj ena).

– Vsebinska analiza rezultatov, iz katerega
so razvidne vsebinske ugotovitve, izsledki,
rezultati analize ipd. (v okviru Poročila
upravičenca o izvedenem projektu).

Izvedena vsaj ena promocijska aktivnost za
izmenjavo izkušenj, rezultatov in dobrih praks
na regionalni in nacionalni ravni kot odziv
izobraževalnega sistema za potrebe trga dela in
pričakovanj mladih.

– Poročilo upravičenca o izvedenem
projektu: upravičenec kot dokazilo
za izvedbo aktivnosti posameznega
zaključenega projekta obvezno priloži
npr. gradiva, izdelki, priročniki, zloženke,
izvedeni promocijski dogodki, delavnice,
vzpostavljena spletna stran, aplikacija,
objave/prispevki na družbenih omrežjih,
člankih in druge medijske objave ipd.
relevantna dokazila, ki dokazujejo, da so bile
aktivnosti zaključene in izvedene.

Upravičenec v okviru Poročila upravičenca o izvedenem projektu ministrstvu poroča o skupnem številu
izvedenih ur vseh vključenih partnerjev na projektu (pedagoški mentor, partner iz delovnega okolja in študenti)
in skupnem številu ur za posamezne partnerje. Upravičenec mora zagotoviti, da so izvedene ure vsakega od
vključenih partnerjev, o katerih poroča v okviru Poročila
upravičenca o izvedenem projektu, ustrezno dokumentirane in pisno potrjene s strani vključenega partnerja ter
jih mora pri sebi hraniti kot dokazila, ki so lahko predmet
preverjanja na kraju samem.
Upravičenec bo v okviru poročanja o izvajanju aktivnosti na operaciji moral ministrstvu med drugim predložiti tudi:
– analizo rezultatov in ugotovitev projekta, ki se
predloži po zaključku posameznega izvedenega projekta v okviru poročila (Obrazec 1 Poročilo upravičenca
o izvedenem projektu se predloži v procesu poročanja
(oddan zahtevek za izplačilo upravičenca)). Upravičenec bo v okviru analize rezultatov in ugotovitev vključil
ugotovitve, izsledke, rezultate ipd. izvedenega projekta
vključenih partnerjev, ki lahko prispevajo k dodani vrednosti za npr. vključitev v študijske vsebine, v študijski
proces, za delovno okolje ipd. v prihodnje;
– zaključno analizo rezultatov in ugotovitev operacije, ki prispevajo k dodani vrednosti za vse izvedene
projekte, ki se predloži po zaključku operacije skupaj s
končnim poročilom. V okviru zaključne analize rezultatov
in ugotovitev operacije upravičenec navede ugotovitve,
izsledke ter pripravi skupno analizo projektov, ipd. in
poroča o pričakovanih in dejanskih učinkih, rezultatih
o izvedenih projektnih aktivnosti za visokošolski zavod,
ki prispevajo k dodani vrednosti za npr. za oblikovanje
obstoječih in novih študijskih programov za večjo skladnost glede na potrebe trga dela). V zaključni analizi
hkrati predstavi ugotovljene prednosti in pomanjkljivost
pri izvajanju projektnih aktivnosti operacije ter poda predloge za izboljšave (npr. za krepitev sodelovanja in
povezovanja visokošolskega sistema z gospodarstvom
ter z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju) v prihodnje;
– dokazilo o izvedeni najmanj eni promocijski aktivnosti, ki se predloži po zaključku posameznega izvedenega projekta v okviru poročila (Obrazec 1 Poročilo
upravičenca o izvedenem projektu se predloži v procesu
poročanja (oddan zahtevek za izplačilo upravičenca)).
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz sodelovanja
v projektne aktivnosti vključenih partnerjev, so izključno stvar dogovora med upravičencem in v projektne
aktivnosti vključenih partnerjev (pedagoških mentorjev,

partnerjev iz delovnega okolja in študentov), ki ga uredijo z npr. dogovorom o sodelovanju in se jih ne prilaga
kot dokazilo.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov z navedenimi dokazili za posamezne stroške mora biti skladen s
točko 3 in 4 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske
politike v programskem obdobju 2014–2020, ki so del
razpisne dokumentacije, in s točko 2 Navodil organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopnih
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
Spremljanje in poročanje ter način financiranja je opisano tudi v točki 10 Navodil za pripravo vloge za javni
razpis, ki je sestavni del razpisne dokumentacije kot
Priloga 6.
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o
sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko
sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 lahko ministrstvo upravičencu za namen izvajanja operacije izplača
predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih
izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka za
izplačilo predplačila s strani upravičenca. Upravičene
prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike
Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila
večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim
poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v
celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo
z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila
skladno s pogodbo o sofinanciranju v povezavi z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna
Republike Slovenije. To pomeni, da se bodo predplačila
iz proračuna Republike Slovenije izplačevala največ v
višini kot je v prihodnjem s pogodbo o sofinanciranju določenem obdobju dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme
presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki
ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec
lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za
prihodnje obdobje, določeno s pogodbo o sofinanciranju. Za vsako predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR je
treba pred podpisom pogodbe o sofinanciranju oziroma
pred podpisom aneksa k pogodbi o sofinanciranju v primeru uveljavljanja več predplačil nad 100.000,00 EUR,
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pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance. Soglasje se izda pod pogoji, navedenimi v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati prejemnik predplačila so:
pozitivno poslovanje v preteklem letu, poravnane davčne obveznosti in solventnost v preteklih treh mesecih).
Izbrani prijavitelj, ki želi uveljavljati predplačilo v višini
nad 100.000,00 EUR, bo hkrati s sklepom o izboru pozvan k predložitvi ustreznih dokazil.
13. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, če so
izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz
Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za
izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
14. Zahteve glede informiranja, komuniciranja in prepoznavnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s
115. in 116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili
organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju, komuniciranju
in prepoznavnosti upoštevati 115. in 116. člen in Prilogo XII
Uredbe (EU) št. 1303/2013, določila iz poglavja 2 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija
2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve
prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov
obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za
beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne
29. 7. 2014, str. 7) in veljavna Navodila organa upravljanja
na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske
politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na:
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni
tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno
objavljen.
15. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom
Uredbe (EU) št. 1303/2013, ni predvideno.
16. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne
originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe
bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in
nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju najmanj dveh
let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski
komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo
upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani
ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo
sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem
stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za
vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo
posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Upravičenec, ki ne
vodi knjig za operacijo na ločenem stroškovnem mestu ali
po ustrezni računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne
more ločeno izpisati evidenc samo za posamezno operacijo. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja
knjig za operacijo voditi druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi se
morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na
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operacijo, razen v primeru poenostavljenih oblik nepovratnih sredstev, kot so npr. posredni stroški v pavšalu in standardni strošek na enoto, kjer se na ločenem stroškovnem
mestu operacije (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo
in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni treba evidentirati na
stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi).
17. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije,
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi
predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani
ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih
nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov
(v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost
in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine
in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate
operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju
samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko
opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem.
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati
ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Če se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani
nadzornih organov ugotovila kršitev pogodbenih obveznosti ali nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja
za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe
(EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020
(dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in
Smernicami za določitev finančnih popravkov izdatkov,
ki jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne
na
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo
uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija
izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 (dostopne na:
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/zakonodaja) oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka,
določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo
dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
18. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU)
št. 1303/2013 in 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih
možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med
osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in
7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom
Uredbe (EU) št. 1304/2013.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v
skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju
cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju
kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec
plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
19. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z
vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
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Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej
označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in
druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij
javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 –
odl. US, 102/15 in 7/18), ki niso javno dostopne in tako ne
smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna
skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na
del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme
biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja.
Če prijavitelj poslovnih skrivnosti oziroma drugih izjem ne
označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo
lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma
dostopne javnosti.
Ministrstvo in prijavitelj oziroma upravičenec sta dolžna zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslovnih
skrivnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 177/20), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
(Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne
4. 5. 2016, str. 1, s spremembami), Zakonom o poslovnih skrivnostih (Uradni list RS, št. 22/19) in 140. členom
Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Več o varovanju osebnih podatkov je opredeljeno v
Prilogi 9 Varovanje osebnih podatkov na ravni izvedbe
javnega razpisa.
20. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in
prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013. Prihodke je treba evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu
ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar je v vsakem
trenutku možen ločen izpis iz računovodskih evidenc.
Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki,
bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, pa
je treba upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj se
ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo
med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan poročati
sproti, med izvajanjem operacije.
21. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom
Uredbe (EU) št. 1303/2013, 5. in 19. členom ter Prilogo I
Uredbe (EU) št. 1304/2013 dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov
operacije.
Kazalniki, ki jih bo treba zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni že
v točki 9 tega javnega razpisa.
22. Omejitve glede sprememb operacije v skladu
z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013: ni relevantno.
23. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če se
ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi
dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti
znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne po-
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datke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil
v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko
vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da
je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu
na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno
prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi
od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do
dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno
ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko
bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bili
odobreni, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje
stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega
zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike
Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva
vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je
dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo
obravnavalo kot goljufija.
25. Odprti dostop do rezultatov projektov
Prijavitelj se zavezuje, da stvaritve, ki imajo značaj
avtorskega dela in morebitne podobne stvaritve, ki nastanejo pri izvajanju projektov, ne bodo uporabljene v
tržne namene.
Povzetki rezultatov projektov bodo prosto dostopni
širši javnosti z objavo na spletni strani prijavitelja. V ta
namen bo prijavitelj dolžan ministrstvu poleg zahtevka
za izplačilo predložiti tudi navedene povzetke rezultatov
posameznih projektov na elektronskem mediju v sistematičnem in uporabniku prijaznem načinu, skladno z
navodili ministrstva.
26. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 18. 8.
2022 do 12. ure.
Vloga z zahtevano vsebino, kot je določena v točki 8
tega javnega razpisa, mora v enem pisnem (tiskanem)
izvodu in v enem elektronskem izvodu (na CD ali USB
ključku, v obliki Word oziroma Excel kot tudi optično
prebrana – »skenirana« po zaključenem podpisovanju),
v zaprti ovojnici, opremljena z vidno oznako »Ne odpiraj
– prijava na javni razpis: Projektno delo za pridobitev
praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju
2022/2023« št. 303-41/2021, z navedbo polnega naziva
in naslova pošiljatelja, prispeti na naslov: Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16,
1000 Ljubljana.
Za pravilno opremo oziroma oznako ovojnice se lahko uporabi ali Priloga 5: Obrazec za oddajo vloge, ki je del
razpisne dokumentacije ali lastnoročno napisani obvezni
podatki iz prejšnjega odstavka.
V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana
oblika.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v
določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v
vložišče ministrstva.
Vložišče je na lokaciji Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, kjer se
sprejema in oddaja vso papirno pošto. Vložišče je vhodna
točka ministrstva za pisno vlaganje prijave, spremembe in
umike vlog ter izdajo ustreznih potrdil o oddaji.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in
vrnjene prijavitelju.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
27. 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 ministrica za izobraževanje, znanost in šport ali od njega pooblaščena
oseba.
Odpiranje prispelih vlog bo dne 19. 8. 2022 ob
10. uri, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport, Kotnikova 38, Ljubljana (sejna soba 614) in zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso
popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine
zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na
tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov
vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je
ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s
pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v
razpisni dokumentaciji v točki 7 Odpiranje, preverjanje in
ocenjevanje vlog Navodil za pripravo vloge na javni razpis.
Ministrstvo ima pravico, da s sklepom o izboru prijavitelju odobri nižji obseg sredstev, kot je podan v vlogi
na javni razpis, če je zaprošena višina sredstev v vlogi
neskladna z določili javnega razpisa ali razpisne dokumentacije.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o
sofinanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju
2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati
pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije kot Priloga 8 in Priloga 12.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo
v Uradnem listu RS.
Upravičenec, ki brez objektivnih razlogov odstopi od
pogodbe o sofinanciranju, ne more nadaljnja 3 leta od
dneva odstopa kandidirati za pridobitev sredstev ministrstva iz naslova evropske kohezijske politike.
28. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku šestdeset dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno
niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema
sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z
vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
29. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane
osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem
naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo
lahko dvignete tudi osebno v vložišču na Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, na recepciji, vsak delovni dan med 10. in 13. uro.
Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov petra.arcan@gov.si ali pokličete na tel. 01/478-46-08
(Petra Arčan), in sicer ob torkih in četrtkih med 9. in 11. uro.
Ministrstvo bo odgovorilo na pogosta vprašanja, ki bodo
prispela oziroma bodo zastavljena telefonsko do 10. 8.
2022 do 10.30, na vprašanja, ki bodo prispela kasneje,
ministrstvo ne bo odgovarjalo. Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na svojih spletnih straneh.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
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Ob-2626/22
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: ZUJIK), prvega in
tretjega odstavka 3. člena ter prvega odstavka 51. člena
Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov in programov, pogojih in merilih za izbor projektov in programov ter
postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu
nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega
centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 43/17 in 27/19), Slovenski filmski center, javna
agencija Republike Slovenije objavlja naslednja javna
razpisa (v nadaljevanju: javni razpis): Javni razpis za
sofinanciranje realizacije slovenskih igranih filmskih
in avdiovizualnih projektov – 2022.
Besedilo obeh javnih razpisov bo objavljeno od dne
1. 7. 2022 dalje na spletnem mestu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije: www.sfc.
si, v zavihku javni natečaji.
Slovenski filmski center,
javna agencija Republike Slovenije
Št. 430-64/2022-O901

Ob-2620/22

Javni razpis
za podelitev koncesije za upravljanje pristanišč
in vstopno-izstopnih mest na reki Savi na območju
pretočne akumulacije HE Krško
1. Povabilo k oddaji prijave
Mestna občina Krško objavlja povabilo k oddaji ponudbe v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije
za upravljanje pristanišč in vstopno-izstopnih mest na reki
Savi na območju pretočne akumulacije HE Krško.
Ponudnike vljudno vabimo k oddaji ponudbe, ki mora
biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo
predmetnega javnega razpisa, ki je brezplačno dostopna
na Portalu javnih naročil in spletni strani Mestne občine
Krško.
2. Splošne informacije o javnem razpisu
Koncedent: Mestna občina Krško, CKŽ 14, 8270
Krško.
Ime in predmet javnega razpisa: »Podelitev koncesije za upravljanje pristanišč in vstopno-izstopnih mest na
reki Savi na območju pretočne akumulacije HE Krško«.
Številka javnega razpisa: 430-64/2022.
Postopek oddaje koncesije storitve – javno naročniška oblika: odprti postopek, skladno z Odlokom o podelitvi koncesije za upravljanje pristanišč in vstopno-izstopnih
mest na reki Savi na območju pretočne akumulacije hidroelektrarne Krško (Uradni list RS, št. 41/21).
Območje izvajanja koncesije: Koncesionar pridobi
posebno in izključno pravico za izvajanje dejavnosti javne
službe na območju, ki je določen z Odlokom o določitvi
plovbnega režima na reki Savi na območju pretočne
akumulacije hidroelektrarne Krško, in sicer za pristanišče in vstopno-izstopno mesto Gunte (X: 536504,16;
Y: 93748,14 in X: 536488,12, Y: 93752,4).
Trajanje koncesije: Koncesijsko razmerje traja 5 let.
3. Zahteve glede vsebine ponudbe ter kraj in rok za
predložitev ponudb: Zahteve glede vsebine in oblike ponudbe ter pogoji za predložitev, so podani v razpisni dokumentaciji, ki je javno objavljena na portalu javnih naročil,
na portalu e-JN in spletni strani Mestne občine Krško.
4. Postopek izbire izvajalca in postavljanje vprašanj v
zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa so določeni v razpisni dokumentaciji.
Mestna občina Krško

Stran

1762 /

Št.

89 / 1. 7. 2022
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Na podlagi 46. člena Zakona o javno zasebnem
partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06), 36. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 –
ZUKN, 57/11 – ORZGJS), prvega odstavka 5. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS,
št. 62/16 in 3/22 – ZDeb) in 19. člena Odloka o predmetu
in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne
službe v Občini Videm (Uradno glasilo slovenskih občin
25/2022), objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje obvezne
lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne
pogrebne službe v Občini Videm
Naročnik: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284
Videm pri Ptuju (v nadaljevanju: občina).
1. Predmet koncesije
Podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne
gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne
službe na območju Občine Videm. Za opravljanje pogrebne dejavnosti se razpiše ena koncesija na območju
Občine Videm za naslednji pokopališči:
– za pokopališča Videm
– in pokopališče Leskovec.
2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: pet let z
možnostjo podaljšanja še za pet let po sklenitvi koncesijske pogodbe.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Videm
(https://www.videm.si).
5. Način, kraj in čas oddaje prijave
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54,
2284 Videm pri Ptuju.
Na prednji strani ovojnice mora biti navedeno »Ne
odpiraj – prijava« in številka objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS, z navedbo »Koncesija 24-urna dežurna služba«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden
naziv in naslov pošiljatelja. Prijave je potrebno oddati
najkasneje do 1. 8. 2022 do 10. ure.
6. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem
jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne
dokumentacije. Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolnjuje
oziroma spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega
roka za oddajo prijave.
6.1. Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne
prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne
in popolne. Prijava je pravočasna, če je osebno oddana
oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, določene v razpisu.
Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
6.2. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri
kontaktni osebi: Jana Simonič, e-pošta: info@videm.si.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti na naslov: info@videm.si. Naroč-

nik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na
spletni strani Občine Videm (www.videm.si).
7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Naročnik lahko najkasneje šest dni pred potekom roka
za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na
spletni strani Občine Videm.
Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok za
oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje
dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z
odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti
naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično
izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijave.
8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov: za izbiro
najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo ekonomsko
najugodnejša ponudba. Merila so določena v razpisni dokumentaciji.
9. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi
konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni dokumentaciji.
V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji za
predložitev skupne prijave.
Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih
obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji
prijavitelja se ne upoštevajo.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem, ki
bodo izpolnili vse razpisne pogoje, določene z razpisno dokumentacijo in jim bo izdal sklep o priznanju sposobnosti.
Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti
po 1. fazi postopka najkasneje v 30 dneh po poteku roka
za oddajo prijav.
Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil k oddaji ponudbe in z vsemi ponudniki izvedel
še dialog.
Po zaključku pogajanj in predložitvi končnih ponudb,
bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem postopku
z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.
10. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dolžan
skleniti koncesijsko pogodbo v roku 60 dni po dokončnosti
upravne odločbe.
Občina Videm
Št. 4301-0003/2022

Ob-2625/22

Na podlagi 46. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 –
ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 5. člena Zakona o pogrebni
in pokopališki dejavnosti/ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16,
3/22 – ZDeb) in 20. člena Odloka o predmetu in pogojih
za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske
gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Radovljica (DN UO, št. 291/2022), objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje obvezne
občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne
pogrebne službe v Občini Radovljica
Koncedent: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19,
4240 Radovljica.
1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne
dežurne pogrebne službe v Občini Radovljica.
2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: pet let po
sklenitvi koncesijske pogodbe.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Radovljica: www.radovljica.si.
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5. Način, kraj in čas oddaje prijave
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v
zaprti ovojnici na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska
cesta 19, 4240 Radovljica.
Na prednji strani ovojnice morajo biti navedeno: »Ne
odpiraj – Prijava na javni razpis – koncesija 24-urna dežurna služba«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden
naziv in naslov pošiljatelja.
Prijave je potrebno oddati najkasneje do 8. 8. 2022
do 12. ure.
6. Izdelava ponudbe
Ponudnik mora oddati ponudbo na obrazcih predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem
jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne
dokumentacije.
Ponudnik lahko svojo ponudbo dopolnjuje oziroma
spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za
oddajo prijave.
6.1 Pogoji za pravilnost prijave
Koncedent bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne prijave. Veljavne bodo tiste ponudbe, ki bodo pravočasne in popolne.
Ponudba je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov koncedenta do datuma
in ure, določene v razpisu.
Ponudba je popolna:
– če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri
kontaktni osebi: Urška Zakrajšek, e-pošta: urska.zakrajsek@radovljica.si, tel. 04/537-23-25.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani ponudniki posredovati po elektronski pošti na naslov: urska.zakrajsek@radovljica.si.
Koncedent bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na uradni spletni strani Občine Radovljica:
www.radovljica.si.
7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Koncedent lahko najkasneje šest dni pred potekom
roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na uradni spletni strani Občine Radovljica: www.
radovljica.si.
Koncedent bo v tem primeru po potrebi podaljšal
rok za oddajo prijave, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice
in obveznosti koncedenta in ponudnikov vežejo na nove
roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudbe.
8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.
Merila so določena v razpisni dokumentaciji.
9. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi
konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni dokumentaciji.
V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji za
predložitev skupne prijave.
Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih
obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji
ponudnika se ne upoštevajo.
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Koncedent bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje določene z razpisno dokumentacijo in izdal sklep o priznaju sposobnosti.
Ponudniki bodo obveščeni o priznanju sposobnosti
po 1. fazi postopka najkasneje v 30 dneh po poteku roka
za oddajo ponudb.
Koncedent bo vse ponudnike, ki jim bo priznal sposobnost, povabil k oddaji ponudbe in z vsemi ponudniki
izvedel še dialog.
Po zaključku pogajanj in predložitvi končnih ponudb,
bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.
10. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 30 dni po dokončnosti upravne odločbe.
Občina Radovljica
Št. 410-2/2022

Ob-2641/22

Občina Litija na podlagi Zakona o športu (Uradni
list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb),
Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega
programa športa v Občini Litija (Uradni list RS, št. 10/18),
Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2022 (Uradni list
RS, št. 200/20 in 43/22), Letnega programa športa v Občini Litija za leti 2021 in 2022, sprejetega dne 21. 12. 2020
na 14. redni seji, s spremembo za leto 2022, sprejeto dne
22. 11. 2021 na 20. redni seji Občinskega sveta Občine
Litija (v nadaljevanju: LPŠ 21 22), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje uporabe prostorov v Športni
dvorani Litija za leto 2022
1. Naročnik: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje uporabe
prostorov v Športni dvorani Litija za leto 2022.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo športna društva in klubi,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) so registrirani in imajo sedež oziroma stalno prebivališče v občini najmanj eno leto pred objavo tega javnega razpisa;
b) imajo:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter
ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za
opravljanje dela v športu;
– izdelano finančno konstrukcijo, ki predvideva vir
prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti;
– v skladu z lastnim temeljnim ali ustanovitvenim
aktom urejeno evidenco članstva ter evidenco o udeležencih programov;
c) izvajajo športne programe oziroma dejavnosti na
področjih športa v skladu z Odlokom o postopku in merilih
za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Litija
in LPŠ 21 22;
d) se pravočasno prijavijo na javni razpis in v uradnem sistemu državnih panožnih zvez v ligaškem tekmovanju v eni tekmovalni sezoni nastopajo najmanj z
dvema različnima starostnima kategorijama ekip, mlajših
od 18 let.
4. Sofinanciranje upošteva načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih programov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, v obsegu, kot ga
določa LPŠ 21 22.
5. Višina sredstev za sofinanciranje programov športa ter športnih objektov in prireditev v letu 2022 je določena v Odloku o proračunu Občine Litija za leto 2022
in v LPŠ 21 22. Izvajalci športnih programov prejmejo
sorazmerni delež sredstev v skladu z merili in točkovanjem prijav.
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6. Vlagatelji morajo v svoji prijavi posredovati natančen opis programov, izpolnjenih na predpisanih obrazcih, ki
jih lahko dobijo na spletni strani Občine Litija: www.litija.si.
7. Zadnji rok za zbiranje prijav je petek, 15. 7. 2022, do
12. ure. Prijave so lahko oddane osebno v sobi 43 – tajništvo Občine Litija, ali poslane priporočeno po pošti (datum
poštnega žiga: do vključno 15. 7. 2022). Odpiranje prijav
bo v torek, 19. 7. 2022, ob 10. uri, v prostorih Občine Litija,
in ne bo javno.
8. Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih
in v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova 14,
1270 Litija, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – uporaba
prostorov ŠD 2022!«. Ovojnica je lahko označena tudi na
drug ustrezen način, iz katerega izhaja, da gre za prijavo na javni razpis za sofinanciranje uporabe prostorov v
Športni dvorani Litija za leto 2022. Vlagatelj na ovojnici
navede svoj naziv in naslov. Komisija ne bo obravnavala
prijav, ki bodo:
– oddane po določenem roku za oddajo prijav;
– neustrezno označene;
– nepopolne glede na predpisane obrazce oziroma
ne bodo vsebovale zahtevanih prilog tudi po izteku roka
za dopolnitev prijav, ki bo določen v pisnem obvestilu o
dopolnitvi.
9. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skladu z
odlokom in merili za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Litija, z izbranimi izvajalci pa bodo sklenjene
pogodbe za sofinanciranje športnih programov. Dodeljena
sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v
letu 2022 za namene, za katere so bila dodeljena.
10. Vlagatelji bodo o izidu razpisa predvidoma obveščeni v roku enega meseca po odpiranju prijav.
11. Dodatne informacije lahko zainteresirani prejmejo po e-pošti: marjana.weilgoni@litija.si ali obcina.litija@
litija.si.
Občina Litija
Ob-2650/22
Na osnovi 19. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) in 9. člena
Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Tolmin (Uradni list RS, št. 50/18), objavlja Občina Tolmin
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa
(LPŠ) v Občini Tolmin v letu 2022
min.

Naročnik: Občina Tolmin, Padlih borcev 2, 5220 Tol-

Predmet razpisa:
1. Športni programi
2. Športni objekti
3. Razvojne dejavnosti v športu
4. Organiziranost v športu
5. Športne prireditve in promocija športa.
Upravičeni izvajalci, pogoji in merila:
Na javni razpis (v nadaljevanju: JR) se lahko prijavijo
izvajalci, določeni v drugem odstavku 6. člena Zakona o
športu (v nadaljevanju: ZŠpo-1), pravico do sofinanciranja
pa pridobijo, če izpolnjujejo naslednje pogoje iz 5. člena
Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Tolmin (v nadaljevanju: Odlok):
a) imajo svoj sedež ali sedež svoje sekcije v občini
(kadar se prijavlja izvajalec s sedežem sekcije v občini, se
pri vrednotenju programov upoštevajo le člani sekcije iz
občine in programi, ki se izvajajo v občini),
b) so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi
predpisi, njihova glavna dejavnost pa je izvajanje športnih
programov,

c) izvajajo športne programe in/ali področja skladno
z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
d) imajo za prijavljene športne programe in/ali področja:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter
ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za
opravljanje dela v športu,
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroški izvedbe programov,
– urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov (vsi izvajalci).
Višina sofinanciranja bo določena v skladu s Pogoji
in merili za sofinanciranje LPŠ v Občini Tolmin za leto
2022, ki so priloga razpisne dokumentacije.
Višina sredstev, rok za porabo:
Skupna višina sredstev razpisa: 89.500 EUR, od
tega:
– športni programi 75.000 EUR
– razvojne dejavnosti v športu 4.000 EUR
– organiziranost v športu 5.000 EUR
– športne prireditve in promocija športa 5.000 EUR.
Zneski sofinanciranja posameznih postavk so določeni v LPŠ v Občini Tolmin za leto 2022.
Izvajalcem se za izbrane programe v okviru LPŠ
omogoči brezplačna uporaba športnih objektov v lastni
Občine Tolmin in športne dvorane (3000 ur po 1/3) po
razporedu, ki ga določi upravljavec.
Izbrani programi morajo biti izvedeni in dodeljena
sredstva porabljena v letu 2022.
Način prijave in roki:
Prijave so možne izključno s pomočjo razpisne dokumentacije (obrazcev), ki je objavljena na spletnih straneh
Občine Tolmin www.tolmin.si – razpisi in Zavoda KŠM
Tolmin www.ksm.si.
Kontakt za naročila dokumentacije in dodatna pojasnila v zvezi s prijavo je direktor Zavoda KŠM Tolmin Matjaž Žbogar, tel. 041/625-803, e-naslov: direktor@ksm.si.
Prijave morajo biti oddane do ponedeljka, 18. 7.
2022, na enega od naslednjih načinov:
– priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – Vloga: JR šport 2022« na naslov: Zavod
KŠM Tolmin, p.p. 80, 5220 Tolmin, pri čemer za pravočasno šteje vloga, če na naslov prispe zadnji dan roka
(pravilo dospetja);
– osebno v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj –
Vloga: JR šport 2022« v pisarni Zavoda KŠM Tolmin do
zadnjega dne roka do 15. ure;
– po elektronski pošti, pri čemer morajo biti podpisane in žigosane strani barvno poskenirane, za pravočasno
šteje vloga, poslana po elektronski pošti do konca dneva.
Nepravočasne in nepravilne vloge bodo s sklepom
zavržene, nepopolne pa bodo morali vlagatelji dopolniti v
8 dneh od prejema poziva komisije za izvedbo JR, sicer
bodo s sklepom zavržene.
Odpiranje vlog, izbira izvajalcev in vrednotenje programov:
Odpiranje vlog bo v pet delovnih dneh po roku za
prijave in ne bo javno.
Predlog izbire programov in vrednotenje posameznih
vlog v skladu s Pogoji in merili za sofinanciranje LPŠ v
Občini Tolmin za 2022, pripravi Komisija za izvedbo JR,
ki jo imenuje župan Občine Tolmin.
Odločbe o izbiri izvajalcev in višini sofinanciranja
izda direktor občinske uprave Občine Tolmin, najkasneje
v 30 dneh od datuma obravnave popolnih vlog.
Izbrani izvajalci so dolžni podpisati pogodbo o sofinanciranju izvajanja LPŠ po dokončnosti odločbe v
8 dneh od prejema poziva k podpisu, sicer se šteje, da
so odstopili od vloge za sofinanciranje.
Občina Tolmin

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

89 / 1. 7. 2022 /

Stran

1765

Razpisi delovnih mest
Su KS 151/2022-2

Ob-2622/22

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

2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni
po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Ob-2623/22
Svet zavoda Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana,
Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa
št. 5/78-2022, sprejetega na 78. redni seji Sveta Zavoda
za gluhe in naglušne Ljubljana, dne 18. 5. 2022, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
organizacijske enote Srednja šola in dom
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in
posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI Uradni list
RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09
– popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP – 2D, 47/15
– ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-L, 25/17 – ZVaj in 123/21).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
organizacijske enote Srednja šola in dom. Kandidat/-ka
mora imeti opravljeno III. stopnjo znanja slovenskega
znakovnega jezika, oziroma znanje lahko pridobi v roku
treh let po nastopu mandata.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Predviden začetek dela 1. 1. 2023.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (v
skladu z določbo četrtega in petega odstavka 53. člena
ZOFVI ga mora kandidat opraviti v roku enega leta po
nastopu mandata),
– potrdilo o znanju slovenskega znakovnega jezika
(znanje ima kandidat/-ka možnost pridobiti v roku treh
let po nastopu mandata),
– potrdilo iz Kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja organizacijske enote Srednja
šola in dom,
– opis dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju in dokazila o dosedanji delovni dobi,
– življenjepis,
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo
njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja
pošljite v zaprti ovojnici, v 8 dneh po objavi razpisa, na
naslov: Svet zavoda Zavod za gluhe in naglušne Ljublja-
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na, Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana, z oznako: »Prijava
na razpis za ravnatelja/-ico«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Dokazila o izpolnjevanju razpisanih pogojev morajo
biti originalna ali overjene kopije originalov.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Su KS 152/2022-2

Ob-2624/22

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

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11.
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni
po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Ob-2633/22
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o
notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/07, 45/08, 91/13 in 189/20 – ZFRO) Notarska zbornica Slovenije na predlog notarja Mitje Korenta
razpisuje
eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarju Mitju Korentu v Žalcu
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 1.,
2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki
imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na pravniških delih
po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od tega
najmanj eno leto pri notarju, na sodišču, pri odvetniku,
na tožilstvu ali pri državnem odvetništvu. Pisne prijave
na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-2634/22
Svet zavoda Srednje šole Črnomelj na podlagi sklepa korespondenčne seje, ki je bila 21. 6. 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
nadaljevanjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 1. 2023.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v
kazenskem postopku pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda, Srednja šola Črnomelj,
Kidričeva ulica 18A, 8340 Črnomelj, z oznako »Prijava
na razpis za ravnatelja«.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje in predložiti kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Srednje šole Črnomelj
Št. 701-25/2022/2

Ob-2649/22

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu
(Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13
– ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1,
19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20 in 54/21; ZDT-1)
1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene
v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11,
46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15,
23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C; ZSS), in posebne
pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega
tožilca, določene v 25. členu ZDT-1.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
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– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektronski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne
dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
imenovanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih
kandidat izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in
– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje
dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki
jo vodi ministrstvo, in podatkov iz uradnih evidenc, da
kandidat ni v kazenskem postopku.
Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šestih mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in pisno
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1
pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva ulica 3, Ljubljana, 15 dni po objavi razpisa.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 141-0001/2022-202

Ob-2636/22

Popravek
Občina Ravne na Koroškem objavlja popravek Javnega poziva za sofinanciranje nakupa invalidskih pripomočkov in naprav ter prilagoditev bivalnih prostorov v
letu 2022, ki je bil objavljen v Razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 81, 10. 6. 2022, in sicer:
V tretji točki se pri točki A. spremeni besedilo in na
novo glasi:
A. Klančine in dvigala (ureditve klančin za nemoten
vstop v nepremičnino, notranja in zunanja dvigala, stopniščni elevator, vso ostalo stavbno pohištvo in oprema,
ki so potrebni za nemoten dostop do dvigala)
Občina Ravne na Koroškem
Št. 360-66/2022/3

Ob-2627/22

Ministrstvo za infrastrukturo v skladu s četrtim odstavkom 392. člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20,
158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE,
204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS) objavlja
poziv
za zbiranje predlogov kandidatov za predsednika
ali člana sveta Agencije za energijo
S tem pozivom ministrstvo vabi kandidate za posredovanje prijave za imenovanje člana sveta Agencije
za energijo. Agencija za energijo ima sedež v Mariboru,
Strossmayerjeva 30. Svet agencije sestavlja predsednik
in pet članov, ki se imenujejo za dobo šest let, pri čemer
se vsaka tri leta imenuje polovica članov sveta. Član
sveta je lahko še enkrat ponovno imenovan. Kandidat
bo zaradi predčasnega prenehanja funkcije člana sveta
agencije imenovan za preostanek trajanja funkcije razrešenega člana (do 11. junija 2026).
Za člana sveta agencije se lahko prijavi oseba, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje ali
raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih,
ki v skladu zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustrezajo
izobrazbi druge stopnje ustrezne smeri;
– je strokovnjak za elektrotehniška, strojnotehniška,
ekonomska ali pravna vprašanja s področja energetike;
– ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje
na kazen zapora šest mesecev ali več, pa obsodba še
ni bila zbrisana;
– ni poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, član Vlade Republike Slovenije, državni sekretar ali
član organa politične stranke;
– ne opravlja funkcije župana ali podžupana v občini.
Kandidat za člana sveta ne sme biti:
– funkcionar v državnem organu;
– javni uslužbenec v državnem organu;
– zaposlen pri izvajalcu energetskih dejavnosti;
– član organa vodenja ali organa nadzora pri izvajalcu energetskih dejavnosti.
Kandidat za člana sveta ali z njim povezana oseba
ne sme:
– imeti lastniškega deleža pri izvajalcu energetskih
dejavnosti; z lastniškim deležem v smislu te alineje so

izenačene druge pravice, na podlagi katerih ima navedena oseba pravico do udeležbe pri dobičku, glasovalne pravice ali lahko prejme plačilo od takega izvajalca
energetskih dejavnosti ali
– opravljati kakršno koli delo, storitve ali dobave
blaga za izvajalca energetskih dejavnosti, če bi to lahko
vplivalo na neodvisno odločanje predsednika ali člana
sveta v okviru njegove funkcije.
Za povezano osebo se šteje:
– zakonec predsednika ali člana sveta, njegov zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni
partnerski skupnosti ali sorodnik v ravni vrsti do vključno
drugega kolena;
– pravna oseba, ki jo predsednik ali član sveta v
svetu neposredno ali posredno obvladuje na način, da
ima on ali oseba iz prejšnje alineje ali pravna oseba, ki
jo obvladuje, večinski delež v kapitalu te pravne osebe
ali večino glasovalnih pravic v organu upravljanja ali
nadzora te pravne osebe.
K vlogi mora kandidat priložiti naslednja dokazila
in dokumenti:
– fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi;
– reference o strokovnosti;
– dokazilo, da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje na kazen zapora šest mesecev ali več, pa
obsodba še ni bila zbrisana oziroma izjavo, da dovoljuje,
da si potrdilo organ lahko pridobi sam iz uradnih evidenc
(potrdilo iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih
sodb oziroma sklepov o prekrških);
– izjavo, da je državljan Republike Slovenije;
– izjavo, da ni poslanec Državnega zbora, član Vlade Republike Slovenije, državni sekretar ali član organa
politične stranke;
– izjavo, da ne opravlja funkcije župana ali podžupana v občini;
– izjavo, da za kandidata ni podan kateri od razlogov iz drugega odstavka 393. člena EZ-1;
– izjavo, da za kandidata oziroma z njim povezano
oseba iz četrtega odstavka 393. člena EZ-1, ni podan
kateri od razlogov iz tretjega odstavka 393. člena EZ-1;
– življenjepis na Europass obrazcu;
– pisno soglasje kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.
Kandidate, ki bodo izpolnjevali pogoje, bo ministrstvo lahko povabilo na razgovor.
Listo kandidatov bo ministrstvo poslalo Vladi Republike Slovenije, ki bo oblikovala predlog liste kandidatov in jo posredovala Državnemu zboru Republike
Slovenije. Tudi Vlada Republike Slovenije lahko sama
predlaga kandidata člana sveta agencije.
O kandidatih bo odločal Državni zbor Republike
Slovenije v 30 dneh po prejemu predloga Vlade Republike Slovenije. Kandidate bo o izboru pisno obvestil
Državni zbor Republike Slovenije v zakonitem roku.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili
in dokumenti v roku 30 dni od objave v Uradnem listu RS
na Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, Ljubljana, s
pripisom »Za poziv za člana sveta Agencije za energijo«.
Vse dodatne informacije dobite pri Maši Vrhovnik,
kontakt: masa.vrhovnik@gov.si ali na tel. 01/478-82-28.
V besedilu tega poziva uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za moške in ženske.
Ministrstvo za infrastrukturo
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Evidence sindikatov
Št. 10100-9/2021-2

Ob-2992/21

Statut SINDIKATA DEJAVNOSTI TRGOVINE
SONCE SLOVENIJE se hrani pri Ministrstvu za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov
21. 9. 2021 pod zaporedno številko 249.

Rušah, Trg vstaje 4, ki so hranjena v Upravni enoti
Ruše na podlagi odločbe številka 024-8/1993-05 z dne
3. 6. 1993 in vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno številko 18 z dne 28. 4. 1993, se izbrišejo iz
evidence statutov sindikatov.
Št. 101-2/2022-6204-2

Št. 101-1/2021/5

Ob-3179/21

Upravna enota Slovenska Bistrica preneha hraniti Pravila sindikata SINDIKATI PODRAVJA KONFEDERACIJA SLOVENSKIH SINDIKATOV SP SINDIKAT
ARRIVA, Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica,
matična številka 1742914000.
Pravila, navedena v 1. točki tega izreka, ki se nahajajo v evidenci statutov, se vzamejo iz hrambe in sindikat
z imenom: SINDIKATI PODRAVJA, KONFEDERACIJA
SLOVENSKIH SINDIKATOV SP SINDIKAT ARRIVA,
Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica, matična številka 1742914000, se z dnem 23. 9. 2021 izbriše
iz evidence hrambe statutov sindikatov.
Št. 101-1/2022-3

Ob-1796/22

Pravila Sindikata delavcev Kmetijske zadruge
Ruše z.o.o., matična številka 5983312, s sedežem v

Ob-2156/22

Pravila Sindikata SKEI SP Kovinoplastika Lož
družba pooblaščenka, Cesta 19. oktobra 57, p. Stari trg pri Ložu, ki so bila vpisana v evidenci statutov
sindikatov pri Upravni enoti Cerknica pod zaporedno
številko 43 dne 26. 8. 2002, se prenehajo hraniti in se
izbrišejo iz evidence z dnem dokončnosti te odločbe.
Št. 101-5/2022-6217-3

Ob-2553/22

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper,
Gimnazijski trg 7, Koper z nazivom statuta Pravila
sindikata zavoda SVIZ, ki je v hrambi pri Upravni enoti
Koper, na podlagi dopisa št. 101-15/2006-3 z dne 16. 11.
2006 in je vpisan v evidenco hrambe statutov sindikatov
pod zaporedno številko 9 z datumom vpisa v evidenco
16. 11. 2006, se z dnem 19. 5. 2022 izbriše iz evidence
hrambe statutov sindikatov.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 38141-1/2022/8

Ob-2619/22

Na podlagi 104. člena Zakona o medijih (Uradni
list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08
– ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11
– ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19
– odl. US, 67/19 – odl. US in 82/21; v nadaljevanju:
ZMed) in 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B,
54/14 – odl. US, 81/15, 40/17 in 189/21 – ZDU-1M;
v nadaljevanju: ZEKom-1) Agencija za komunikacijska
omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju:
agencija) sprejema
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev radijskih
frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo –
splošni 2022/1
1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je devet radijskih frekvenc
za analogno zvokovno radiodifuzno razširjanje radijskega programa, združenih v skupno šest predmetov javnega razpisa, na naslednjih oddajnih točkah:
1. Izola 5 88,9 MHz;
2. Skalnica 107,5 MHz;
3. Idrija 1 98,0 MHz in Idrija 2 101,6 MHz;
4. Kočevje 2 103,6 MHz;
5. Kočevje 3 102,5 MHz in Ribnica 107,0 MHz;
6. Kočevje 93,7 MHz in Kočevje 3 88,7 MHz.
Pri točkah 1., 2. in 4. je predmet javnega razpisa
ena frekvenca. Pri točkah 3., 5. in 6. predmet javnega razpisa predstavljata po dve frekvenci, ki se bosta
skupaj podelili najboljšemu ponudniku na posameznem
predmetu.
2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je imetnik veljavnega dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti, ki ga je pred uvedbo tega javnega
razpisa na podlagi 105. člena ZMed izdala agencija,
razen Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija, ki pridobiva frekvence skladno z drugim odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS,
št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09
– ZIPRS0809-B in 9/14).
2.2 Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, da v
radijskem programu, s katerim kandidira na tem javnem
razpisu, spoštuje profesionalne novinarske standarde in
načelo objektivnega poročanja.
2.3 Ponudnik lahko kandidira samo z radijskim programom, ki se že razširja v analogni radiodifuzni tehniki,
pri čemer se mora območje pokrivanja tega radijskega programa v analogni radiodifuzni tehniki v celoti ali
deloma nahajati znotraj tistih statističnih regij, ki so v
nadaljevanju opredeljene pri posameznem predmetu
javnega razpisa.
Na posameznih predmetih javnega razpisa lahko
kandidirajo ponudniki, katerih radijski programi (njihova
območja pokrivanja), s katerimi kandidirajo na tem javnem razpisu, se nahajajo v naslednjih statističnih regijah, določenih na podlagi Priloge (raven NUTS3) Uredbe
Komisije (EU) št. 2016/2066:
– Izola 5 88,9 MHz: obalno-kraška;
– Skalnica 107,5 MHz: goriška, obalno-kraška;

– Idrija 1 98,0 MHz in Idrija 2 101,6 MHz: goriška,
gorenjska, osrednjeslovenska, primorsko-notranjska;
– Kočevje 2 103,6 MHz: jugovzhodna Slovenija,
osrednjeslovenska;
– Kočevje 3 102,5 MHz in Ribnica 107,0 MHz: jugovzhodna Slovenija, osrednjeslovenska;
– Kočevje 93,7 MHz in Kočevje 3 88,7 MHz: jugovzhodna Slovenija, osrednjeslovenska.
2.4 Ponudnik s programom, s katerim kandidira za
posamezen predmet tega javnega razpisa, ne sme v
celoti ali delno pokrivati območja pokrivanja posameznega predmeta javnega razpisa, za katerega kandidira.
Šteje se, da ponudnik s programom, s katerim kandidira,
v celoti ali delno pokriva območje pokrivanja posameznega predmeta javnega razpisa, če ga v celoti ali delno
pokriva z območjem pokrivanja radijskega programa, s
katerim kandidira, ali če ga katerikoli izdajatelj v celoti ali
delno pokriva z območjem pokrivanja drugega radijskega programa, ki ima vključeno isto programsko radijsko
mrežo po 83. členu ZMed ali isti skupni regionalni radijski program po 79. členu ZMed kot radijski program, s
katerim kandidira ponudnik. Za potrebe preverjanja tega
pogoja se upoštevajo območja pokrivanja v analogni
radiodifuzni tehniki.
2.5 Zoper ponudnika do poteka roka za predložitev
ponudb ne sme biti začet postopek prisilne poravnave,
stečaja ali prisilne likvidacije.
2.6 Ponudnik mora imeti na dan poteka roka za
oddajo ponudb poravnane vse zapadle obveznosti do
agencije.
2.7 Ponudnik mora predložiti popolno in pravilno
ponudbo.
3 Omejitve za ponudnike na 4., 5. in 6. predmetu
tega javnega razpisa:
Ponudniki lahko na 4., 5. in 6. predmetu javnega
razpisa za posamezen program oziroma za programe,
ki imajo vključeno isto programsko radijsko mrežo v
skladu s 83. členom ZMed ali isti skupni regionalni
program v skladu z 79. členom ZMed (v nadaljevanju:
ista programska radijska mreža), skupno dobijo radijske
frekvence samo z enega od teh treh predmetov javnega
razpisa.
V kolikor bo na 4., 5. oziroma 6. predmetu javnega
razpisa skupaj več najbolje ocenjenih ponudb istega ponudnika, v katerih je ponujen isti program, se bo v izbirni
postopek uvrstila ponudba na tistem predmetu javnega
razpisa, kjer je območje pokrivanja radijskega programa,
s katerim ponudnik kandidira na teh treh predmetih javnega razpisa, bližje območju pokrivanja posameznega
predmeta javnega razpisa, za katerega ponudnik kandidira, in bi tako tvoril bolj homogeno območje pokrivanja.
V kolikor bo na 4., 5. oziroma 6. predmetu javnega
razpisa skupaj več najbolje ocenjenih ponudb, v katerih
so ponujeni programi z isto programsko radijsko mrežo, se bo v izbirni postopek uvrstila ponudba na tistem
predmetu javnega razpisa, ki bo prejela največje skupno
število točk.
4 Postopek izbire ponudb
Javni razpis vodi posebna nepristranska komisija (v
nadaljevanju: komisija). Komisija bo popolne ponudbe,
ki bodo ustrezale zahtevam zakona in razpisne dokumentacije, ocenila v skladu z razpisnimi merili in sestavila poročilo o oceni ponudb.
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Na zadevnem javnem razpisu se v postopku izbire med zainteresiranimi ponudniki radijskih programov,
skladno s 104. členom ZMed, upoštevajo naslednja merila: obseg lastne produkcije, politična nevtralnost programa, žanrska in tematska raznovrstnost programske
ponudbe, stopnja razvitosti radiodifuzije na razpisanem
območju, dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja, mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o
utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom,
zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma
regionalni radijski program, ekonomsko stanje prosilca,
tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa, število potencialnih uporabnikov –
poslušalcev, dosedanje izkušnje ponudnika na področju
radiodifuzije, trajanje (obseg) programa in prednostno
upoštevanje programov posebnega pomena. Pri vsakem merilu je določeno največje in najmanjše število
točk, ki jih lahko ponudnik prejme pri posameznem merilu. Največje možno število točk pri vseh merilih skupaj je
sto. V primeru, da dva ali več ponudnikov, ki kandidirajo
za isti predmet javnega razpisa, doseže enako vsoto
točk, se uporabita dodatni merili.
Komisija pošlje popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili Svetu za radiodifuzijo. Svet za radiodifuzijo pregleda prispele ponudbe
in poročilo o njihovi oceni ter najpozneje v 60 dneh po
prejemu ponudb in poročila predloži agenciji obrazložen
predlog izbire.
Po prejemu obrazloženega predloga sveta agencija
izda odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, s katerimi
odloči o ponudbah. Radijske frekvence agencija dodeli
z odločbo, v skladu z določili 49. člena ZEKom-1.
5 Merila za izbiro najugodnejših ponudb in način
njihove uporabe
5.1 Obseg lastne produkcije
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede
na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije ponujenega programa v tedenskem oddajnem času.
Ponudbe se ocenjujejo na podlagi podatkov iz dovoljenj
za izvajanje radijske dejavnosti. (0–10 točk)
5.2 Politična nevtralnost programa
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na to, ali predložijo izjavo o politični nevtralnosti
programa. Ponudnik, ki ponudbi priloži izpolnjeno in
podpisano izjavo, prejme 6 točk. Ponudnik, ki ponudbi
ne priloži izpolnjene in podpisane izjave, prejme 0 točk.
(0–6 točk)
5.3 Žanrska in tematska raznovrstnost programske
ponudbe
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede
na to, koliko različnih zvrsti programskih vsebin zagotavljajo v ponujenem programu, pri čemer se upoštevajo samo zvrsti z minimalnim tedenskim povprečjem
vsaj 1,0 %. Ponudbe se ocenjujejo na podlagi podatkov
iz dovoljenj za izvajanje radijske dejavnosti. (0–8 točk)
5.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na razpisanem
območju
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na to, ali so v upoštevnem obdobju na agencijo
naslovili vsaj eno pobudo za izvedbo javnega razpisa
ali dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno
radiodifuzijo na območju pokrivanja tistega predmeta
javnega razpisa, za katerega kandidirajo. Ponudnik, ki
je na agencijo v upoštevnem obdobju naslovil vsaj eno
upoštevno pobudo, prejme 2 točki. Ponudnik, ki na
agencijo v upoštevnem obdobju ni naslovil nobene upoštevne pobude, prejme 0 točk. Ponudbe se ocenjujejo
na podlagi podatkov iz arhiva prejetih pobud, ki ga vodi
agencija. (0–2 točki)
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5.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede
na oddaljenost območja pokrivanja radijskega programa, s katerim kandidirajo na posameznem predmetu
javnega razpisa, od območja pokrivanja posameznega
predmeta javnega razpisa, za katerega kandidirajo. Pri
tem imajo prednost ponudniki, pri katerih so območja
pokrivanja radijskega programa, s katerim kandidirajo, bližje območju pokrivanja posameznega predmeta
razpisa, za katerega kandidirajo, in bi tako tvorili bolj
homogeno območje pokrivanja. Ponudbe se ocenjujejo
ob upoštevanju podatkov iz odločb o dodelitvi radijskih
frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo. (0–8 točk)
5.6 Mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o
utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o
utemeljenosti pokrivanja območja pokrivanja z novim
programom. Ponudnik prejme do 12 točk, če v ponudbi
priloži izpolnjena in podpisana pozitivna mnenja pristojnih organov občin, v katere sega območje pokrivanja
posameznega predmeta javnega razpisa, o utemeljenosti pokrivanja območja posamezne občine s ponujenim
programom. (0–12 točk)
5.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni
oziroma regionalni radijski program
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede
na poslušanost radijskega programa, s katerim posamezen ponudnik kandidira, v katerikoli spodaj navedeni
upoštevni statistični regiji, in sicer v tisti, znotraj katere
ima program ugotovljeno najvišjo poslušanost.
Pri posameznih predmetih javnega razpisa so upoštevne naslednje statistične regije:
– Izola 5 88,9 MHz: obalno-kraška;
– Skalnica 107,5 MHz: goriška, obalno-kraška;
– Idrija 1 98,0 MHz in Idrija 2 101,6 MHz: goriška,
gorenjska, osrednjeslovenska, primorsko-notranjska;
– Kočevje 2 103,6 MHz: jugovzhodna Slovenija,
osrednjeslovenska;
– Kočevje 3 102,5 MHz in Ribnica 107,0 MHz: jugovzhodna Slovenija, osrednjeslovenska;
– Kočevje 93,7 MHz in Kočevje 3 88,7 MHz: jugovzhodna Slovenija, osrednjeslovenska.
Ponudbe se ocenjujejo na podlagi podatkov iz raziskave o poslušanosti radijskih programov za leto 2021,
ki jo je izdelal Inštitut za raziskovanje trga in medijev
MEDIANA, d. o. o. (0–16 točk)
5.8 Ekonomsko stanje prosilca, tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri podmerilu ekonomsko stanje in tehnična usposobljenost za oddajanje radijskega programa se ponudbe ocenjujejo na podlagi bonitetne ocene, izdelane po
modelu S.BON AJPES, ki jo ponudniki priložijo ponudbi.
Pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje
radijskega programa se ponudnikom točke dodelijo glede na seštevek ravni izobrazbe njihovih zaposlenih,
uravnotežen glede na skupno količino radijskega programa, ki ga oddajajo, ter glede na zasedenost ključnih
delovnih mest za opravljanje radijske dejavnosti, na
podlagi podatkov iz obrazca, ki ga ponudniki priložijo
ponudbi. (0–20 točk)
5.9 Število potencialnih uporabnikov – poslušalcev
Pri tem merilu se točke ponudnikom dodelijo glede na to, kakšen delež novih potencialnih uporabnikov
– poslušalcev bi ponujen program pridobil glede na
obstoječe potencialne uporabnike – poslušalce programa. Upošteva se razmerje med prebivalstvom znotraj
območja pokrivanja posameznega predmeta javnega
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razpisa in prebivalstvom znotraj obstoječega območja
pokrivanja ponujenega programa. (0–6 točk)
5.10 Dosedanje izkušnje ponudnika na področju
radiodifuzije
Pri tem merilu se točke ponudnikom dodelijo glede
na dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije, to je glede na število dopolnjenih let delovanja
ponudnika na področju radiodifuzije. Šteje se, da ponudnik deluje na področju radiodifuzije toliko let, kolikor
dopolnjenih let je minilo od datuma izdaje prvega akta
agencije ali njenih pravnih prednikov, s katerim je bila
ponudniku dovoljena uporaba radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo, do dneva poteka roka za
oddajo ponudb na ta javni razpis. (0–6 točk)
5.11 Trajanje (obseg) programa
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede
na trajanje (obseg) programa v tedenskem oddajnem
času. Ponudniki, katerih program traja 168 ur, prejmejo 2 točki, ponudniki, katerih program traja manj kot
168 ur, prejmejo 0 točk. Ponudbe se ocenjujejo na
podlagi podatkov iz dovoljenj za izvajanje radijske dejavnosti. (0–2 točki)
5.12 Prednostno upoštevanje programov posebnega pomena
Pri tem merilu se točke ponudnikom dodelijo glede
na to, ali kandidirajo s programom s statusom posebnega pomena. Ponudniki, ki kandidirajo s programom,
kateremu je v skladu z ZMed dodeljen katerikoli status
posebnega pomena (lokalni, regionalni, nepridobitni,
študentski), dobijo pri tem merilu 4 točke. Ponudniki, ki
kandidirajo s programi brez statusa posebnega pomena,
dobijo pri tem merilu 0 točk. Upoštevajo se podatki iz
evidenc agencije in ministrstva, pristojnega za medije.
(0–4 točke)
5.13.1 Dodatno merilo 1
V primeru, da dva ali več ponudnikov, ki kandidirajo
za isti predmet javnega razpisa, doseže enako vsoto
točk, bo za eno mesto višje uvrščena ponudba tistega
izdajatelja programa, ki ima pri merilu 7 – zagotovilo,
da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni
radijski program – ugotovljeno višjo poslušanost.
5.13.2 Dodatno merilo 2
Dodatno merilo 2 se uporabi, če po uporabi dodatnega merila 1 nobene izmed ponudb, ki so pri posameznem predmetu javnega razpisa dosegle enako vsoto
točk, ni mogoče uvrstiti na višje mesto. Kot dodatno
merilo 2 se uporabi žreb.
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6 Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 29. 8. 2022 do
12. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije do navedenega roka.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe,
dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka za
predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije po izteku roka, bo agencija zapečateno
poslala nazaj pošiljatelju. Ponudniki lahko ponudbe
pošljejo po pošti na naslov agencije ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so
od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi
od 13. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena
za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave
izdala potrdilo o prejemu pošiljke.
Ponudniki lahko za posamezen radijski program
oddajo največ eno ponudbo za vsak posamezen predmet javnega razpisa. Če ponudnik z istim programom
kandidira na več predmetih tega javnega razpisa, mora
za vsak predmet javnega razpisa predložiti ločeno ponudbo.
Ponudba mora biti predložena v izvirniku in v eni
kopiji. Izvirnik in kopija ponudbe morata biti zaprta vsak
v svojem ovoju z oznako »Izvirnik« oziroma »Kopija«.
Oba ovoja morata biti vstavljena v skupen ovoj, označen z oznako: »Ponudba na javni razpis za dodelitev
radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo
– splošni 2022/1, ne odpiraj« in naslovljen na naslov
agencije: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve
Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana. Ponudnik mora na skupen ovoj napisati tudi svoj polni naslov.
Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v
razpisni dokumentaciji.
7 Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb
bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana, v
veliki sejni sobi, dne 2. 9. 2022, ob 10. uri.
8 Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je
objavljena na spletni strani agencije: http://www.akos-rs.si.
Ponudnikom je na voljo brez plačila.
9 Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marko
Štefelin (marko.stefelin@akos-rs.si).
10 Rok za izdajo in vročitev odločb o dodelitvi radijskih frekvenc: agencija bo odločbe izdala in vročila
najpozneje v osmih mesecih po preteku roka za predložitev ponudb.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve
Republike Slovenije
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Objave sodišč
Amortizacije
N 101/2021

Os-2537/22

Okrajno sodišče v Kopru v nepravdni zadevi predlagatelja Arturja Mlinar, Župančičeva ulica 17, Koper,
ki ga zastopa Odvetniška pisarna Velkaverh, Štravs
in Podgornik o.p., d.o.o. iz Kopra, zaradi razveljavitve
(amortizacije) listine, izdaja na podlagi 202. člena Zakona o nepravdnem postopku – ZNP-1, oklic:
Zemljiško pismo št. 111/2013 z dne 22. 10. 2013,
izdajatelja Republika Slovenija, Okrajno sodišče v Kopru, se razveljavi.
Kot datum razveljavitve se šteje 7. 6. 2022.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 6. 2022

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
I R 127/2021

Os-2115/22

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom opr.
št. I R 127/2021 z dne 23. 2. 2022, na podlagi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi z določbo 42. člena Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1)
sklenilo:
Za začasno zastopnico nasprotne udeleženke Natashe Nepuzlan, se postavi Stanka Hribar, odvetnica v Celju.
Začasna zastopnica bo zastopala nasprotno udeleženko v postopku dokler nasprotna udeleženka oziroma njena pooblaščenka ne nastopi pred sodiščem ali
dokler center za socialno delo ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 4. 2022
R 16/2022

Os-2522/22

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom opr.
št. R 16/2022 z dne 30. 5. 2022 nasprotnemu udeležencu Enverju Subašiću, katerega prebivališče ni znano
in tudi nima zastopnika, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi
z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku postavilo
začasnega zastopnika, in sicer odvetnika mag. Mateja
Domja, Vojkovo nabrežje 23, Koper.
Začasni zastopnik bo nasprotnega udeleženca zastopal v postopku vse do takrat, dokler udeleženec ali
njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo
sporočil, da mu je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 31. 5. 2022
III N 1063/2020

Os-2402/22

Okrožno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi
zoper drugega nasprotnega udeleženca Mata Barunčić, dejansko prebivališče neznano, zaradi namestit

ve mld. otroka v strokovni center, ki se vodi pod opr.
št. III N 1063/2020, o imenovanju začasnega zastopnika, 16. maja 2022 sklenilo, da se drugemu nasprotnemu
udeležencu Matu Barunčiću na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP)
v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku
(ZNP-1) postavi začasni zastopnik, odvetnik Mojmir Jesenko, ker je prebivališče drugega nasprotnega udeleženca neznano in nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovanega
drugega nasprotnega udeleženca zastopal od dneva
postavitve vse do takrat, dokler drugi nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP).
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2022
VL 53384/2021

Os-2347/22

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Telekom
Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Manja Grosek – odvetnica, Partizanska cesta 36,
Maribor, proti dolžniku Milenku Marić, Walther-von-der-
Vogelweide-Platz 3, Klagenfurt am Wörthersee, ki ga
zastopa zak. zast. odvetnik Damir Raković, Koroška
cesta 21, Kranj, zaradi izterjave 1.041,35 EUR, sklenilo:
Dolžniku Milenku Marić, Walther-von-der-Vogelweide-Platz 3, Klagenfurt am Wörthersee se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Damir Raković, Koroška cesta 21, Kranj.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2022
II P 1642/2021

Os-2566/22

Okrajno sodišče v Ljubljani je po triažni sodnici Katarini Novšak, v pravdni zadevi tožeče stranke MD svetovanje d.o.o., Proletarska cesta 4, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Peternel o.p., d.o.o. iz Ljubljane,
zoper toženo stranko Patric Maurice Rene Varnier, neznanega prebivališča, zaradi plačila 7.501,95 EUR s pp,
dne 7. 6. 2022 sklenilo:
Toženi stranki Patric Maurice Rene Varnier, neznanega prebivališča, se postavlja začasni zastopnik odvetnik Luka Zupančič, Nazorjeva ulica 6a, Ljubljana, ki bo
zastopal toženo stranko v tem postopku.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2022
I 105/2021

Os-2130/22

Okrajno sodišče v Mariboru je po strokovni sodelavki Vanji Kampl, v izvršilni zadevi upnika Javni šti-
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pendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000, davčna
št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana, zoper dolžnika Marko Hasnoš, EMŠO 1707982500265, Goriška
ulica 14 (stanovanje št. 28, IV. nadstropje), Maribor, ki
ga zastopa zak. zast. Logar Dušan – odvetnik, Trg Leona Štuklja 5, Maribor, zaradi izterjave 2.088,63 EUR
s pp, po uradni dolžnosti, izven naroka dne 7. aprila
2022, sklenilo:
Razreši se začasnega zastopnika dolžnika odvetnika Dušana Logar, Trg Leona Štuklja 5, Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 4. 2022
V Ps 533/2022

Os-2635/22

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Komenskega 7, Ljubljana, je po triažnem sodniku mag. Anton
Lisac, v socialnem sporu tožeče stranke Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX/6,
Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenka Zdravka Lorković, zoper toženo stranko Nagib Karalioski, EMŠO:
1901973444000, prebivališče ni znano (prej: Koreno 7,
Lukovica) zaradi vračila neupravičeno pridobljenih sredstev iz naslova brezposelnosti v višini 554,84 EUR s pp,
izven glavne obravnave dne 14. 6. 2022 sklenilo:
V tem socialnem sporu se za začasno zastopnico
tožene stranke postavi odvetnica Vera Kovačević, Kotnikova ulica 28, Ljubljana.
Začasna zastopnica ima v tem socialnem sporu vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo toženo
stranko zastopala od dneva postavitve dalje, vse dotlej,
dokler ne bo tožena stranka ali njen pooblaščenec nastopil pred sodiščem.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2022

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 198/2021

Os-1668/22

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po pok. Katarini Johović, rojena 11. 5. 1861, stan.
Johi 17, Bosiljevo, Republika Hrvaška, razglašena za
mrtvo 11. 5. 1936, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči
1., 2. in 3. dednega reda, da se priglasijo pri tukajšnjem
sodišču ali pri skrbniku za poseben primer – Center za
socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj,
v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 24. 2. 2022
D 4/2021

Os-2257/22

Na Okrajnem sodišču na Jesenicah teče zapuščinski postopek po pokojni Viktoriji Korent, rojeni 9. 12.
1924, nazadnje stanujoči na naslovu Ulica Staneta Bokala 18, Jesenice, ki je umrla 25. 11. 2020.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustničine dolgove.

Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih
obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, v skladu z
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 21. 4. 2022
D 599/2021

Os-2226/22

Po pok. Tadija Bjelkić, roj. 23. 8. 1953, nazadnje
stanujoč Pobegova ulica 5, Koper, umrl dne 25. 10. 2021.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče ugotovilo,
da naj bi imel pokojni brata Cvika (naj bi živel delno v Nemčiji, delno v BIH) ter brata Draga (naj bi živel na Hrvaškem).
Iščeta se zapustnikova brata oziroma njuni potomci.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 4. 2022
D 226/2021

Os-2308/22

Po pok. Francu Tuljak, pok. Ivana, roj. 2. 1. 1905,
nazadnje stanujoč Via C. de Franceschi 23, Trst, Italija,
umrl dne 25. 4. 1989.
Iščejo se zapustnikovi sinovi Tuljak Luciano, Tuljak
Sergio, Tuljak Marcello in Tuljak Mario oziroma njihovi
potomci. Iščejo se zapustnikovi sorojenci Tuljak Peter,
Tuljak Ana, rojena Tuljak in Petelin Katarina, rojena
Tuljak oziroma njihovi potomci. Iščejo se zapustnikovi
bratranci in sestrične in njihovi potomci.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 5. 2022
D 191/1986

Os-2364/22

Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier
v zapuščinski zadevi po dne 12. 10. 1985 umrli Antoniji
Urbanč, hčerki Franca, roj. 10. 1. 1911, nazadnje stanujoči Malo Mraševo 35, p. Podbočje, državljanki RS,
izven naroka, dne 18. 5. 2022 podaje naslednji oklic:
Zakoniti dediči po pokojni Antoniji Urbanč, roj. 10. 1.
1911, nazadnje stanujoči Malo Mraševo 35, p. Podbočje,
se pozivajo, da v roku 1 leta od objave oklica na oglasni
deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče o zapuščini odločilo
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 18. 5. 2022
II D 1585/2017

Os-2459/22

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Kos Tomažu, sin Nike Čamila,
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rojen dne 13. 4. 1977, umrl dne 5. 11. 2015, nazadnje
stanujoč na naslovu Brilejeva ulica 20, Ljubljana, državljan Republike Slovenije.
Po pokojnem ni znanih podatkov o osebah, ki bi
prišle v poštev kot zakoniti dediči, tudi na oklic neznanim
dedičem se ni javil nihče.
Morebitne upnike po pok. Kos Tomažu obveščamo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih
obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v
stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju (če prijavijo
to zahtevo v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev).
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel
stečaja zapuščine brez dedičev, bo sodišče premoženje
izročilo Republiki Sloveniji, ki ne odgovarja za dolgove
zapustnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2022
III D 319/2015

Os-2497/22

V zapuščinski zadevi po pokojnem Dušanu Petroviću, sinu Save Petrovića in Dobrinke Petrović, rojenem 27. 9. 1930, EMŠO 2709930500670, umrlem
15. 12. 2014, nazadnje stanujočem na naslovu Gotska
ulica 6, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije, je
naslovno sodišče odredilo izdajo oklica neznanim dedičem.
Zapustnik je bil ob smrti samski in brez potomcev. Zapustil je brata Budimira Petrovića in nečaka
Zorana Čanadi-ja in Ivico Čanadi-ja po prej umrli sestri Zorici Čanadi ter nečaka Aleksandra Ognjanovića
in Budimirja Ognjanovića po prej umrli sestri Jelici
Ognjanović. Zoran Čanadi in Budimir Ognjanović sta
že pokojna.
Ker sodišče ne razpolaga s podatki o vseh osebah,
ki bi prišle v poštev kot dediči drugega ali tretjega dednega reda, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v
roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski, na
spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2022
I D 900/2021

Os-2182/22

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Mariboru po dne 20. 2. 2021 umrlem
Alojzu Petrišič, roj. 20. 5. 1934, drž. RS, upok., vdovec,
nazadnje stan. Čufarjeva cesta 9, Maribor, so se vsi
dediči I. in II. dednega reda dedovanju po zapustniku
odpovedali, zato pridejo v poštev dediči III. dednega
reda. Ker podatki o vseh dedičih III. dednega rega niso
znani, sodišče poziva vse dediče III. dednega reda po
materini in očetovi strani (zap. tete in strice oziroma bratrance in sestrične ter njihove nadaljnje potomce, če so
predniki že pokojni), neznanih imen in/oziroma naslovov
oziroma vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine,
da se v roku enega leta od objave tega oklica priglasijo
sodišču v zadevi pod opr. št. I D 900/2021, v skladu z
206. členom Zakona o dedovanju.
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Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo
s postopkom v skladu z zakonskimi določili oziroma bo
odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 4. 2022
D 635/2020

Os-2412/21

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po dne 25. 8. 1922 umrli Boštjančič (oziroma Bastjančič) Ani, roj. Pavlin, roj. 12. 1. 1847, Britof, Vas 44.
Kot zakonita dediča po zapustnici bi prišla v poštev
tudi zap. sinova Andrej in Frančišek (Franc) Bastjančič
oziroma njuni potomci, ki sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo
tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave,
sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o
zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo
in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 5. 2021
D 113/92

Os-2238/22

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi postopek za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju po dne 26. 12. 1991
umrlem Trampuž Rajmundu, pok. Vincenca, roj. 28. 3.
1911, z zadnjim stalnim prebivališčem Lipa 35.
Kot zakoniti dedič po zapustniku bi prišel v poštev
tudi Stepančič Albin oziroma njegovi potomci, ki sodišču
niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo
tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave,
sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o
zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo
in v skladu z določbami Zakona o dedovanju, ZPVAS
in ZAgrS in odločilo o zapuščini na osnovi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 4. 2021
D 75/2019

Os-2342/22

Pri Okrajnem sodišču v Ormožu je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Vincencu Žnidariču, sinu
Tomaža, rojenem 21. 1. 1924, umrlem 15. 9. 1990,
nazadnje stanujočem Am Kaerling 29, DE 44581 Castrop-Rauxel.
V zapuščino po pokojnem spadajo nepremičnine
parc. št. 747/5, 747/8 in 747/9, vse k.o. 282-Savci, last
zapustnika do 1/2.
Glede v smrtovnici navedenih zakonca in potomcev
je sodišče ugotovilo, da so živeli v Republiki Nemčiji, poslana pisanja pa so bila vrnjena sodišču z oznako, da so
pokojni. Kakšnih koli informacij o morebitnih nadaljnjih
potomcih sodišče ni uspelo pridobiti.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo v enem letu od
objave tega oklica v Uradnem listu RS in na sodni deski
sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ormožu
dne 16. 5. 2022
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Os-2367/22

Po pokojnem Ivanu Arnušu, roj. 28. 5. 1953, z zadnjim stalnim prebivališčem Rimska ploščad 2, Ptuj, in
umrlem 7. 3. 2019, ni dedičev.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih.
Zapustnikove upnike se poziva, da lahko v šestih
mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona
o dedovanju, ki določa, da upnik lahko zahteva, da se
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu
obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega
upnika, prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine,
bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, ki ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 12. 5. 2022
D 77/2016

Os-2423/22

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Ani Colavuti, v zemljiški knjigi Calavuti, roj. Stojkovič, roj.
29. 7. 1901, ki je umrla 1. 4. 1990, z zadnjim prebivališčem Via Romagnia 155, Trst, Italija.
Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne
dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica
in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo
pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 25. 5. 2022
D 13/2022

Os-2424/22

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Zvonku Pangosu, pok. Jožefa, upokojencu, roj. 18. 12.
1953, državljanu Slovenije, ki je umrl 1. 12. 2021, z zadnjim bivališčem Zavrhek 4a, 6217 Vremski Britof.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih naslednjih dednih redov, zato s tem oklicem poziva
vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave
tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča,
zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s
katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 25. 5. 2022
D 107/2022

Os-2425/22

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Siriji Del Bravo, roj. 22. 6. 1920, ki je umrla 20. 9. 2009,
z zadnjim bivališčem Via Francesco Niosi 6, Pisa, Italija.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče,
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica

na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču,
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 25. 5. 2022
D 108/2022

Os-2426/22

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Miroslavi Srebot, roj. 17. 1. 1925, ki je umrla 29. 11.
2009, z zadnjim prebivališčem Piazza del Carmine 33,
Firenze, Italija.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče,
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču,
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 25. 5. 2022
III D 268/1969

Os-2476/22

Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek
po pok. agrarnem upravičencu Jožefu Prinčiču, pok.
Janeza, roj. 8. 3. 1895, ki je umrl dne 30. 8. 1969, z
zadnjim prebivališčem Veliki Dol 18, Dutovlje.
Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih dedičih,
zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se
v roku enega leta od objave tega oklica v uradnem listu
zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s
katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 31. 5. 2022
D 184/2020

Os-2445/22

Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Janezu Otorepcu, sinu
Janeza, rojenem dne 27. 12. 1963, državljanu Republike Slovenije, razvezanem, nazadnje stanujočem Vezovje 11, Šentjur, umrlem dne 19. 11. 2020.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine. V tem primeru Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustnikovih obveznostih.
Upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od
dneva objave tega oklica zahtevajo, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o
dedovanju, kar pomeni, da prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine
v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik
priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja
zapuščine brez dedičev.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 26. 5. 2022
D 280/2021

Os-2350/22

Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil uveden zapuščinski postopek po pok. Jazbec Francu, roj.
11. 9. 1954, nazadnje stalno stan. Srebrnik 31/a, Bistrica
ob Sotli, umrlem dne 17. 7. 2021.
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Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona
o dedovanju (v nadaljevanju: ZD), poziva sodišče vse
zapustničine upnike, da priglasijo svoje terjatve pri tem
sodišču najkasneje v roku 6 mesecev od objave tega
oklica, v katerem lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD. Upniki
lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o
premoženju, ki sestavljajo zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih.
Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila o
vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo
Republiki Sloveniji.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 7. 4. 2022
D 12/2022

Os-2343/22

V zapuščinskem postopku po pokojnem Miklič Ivanu, rojenem 19. 9. 1972, umrlem 21. 12. 2021, z zadnjim
bivališčem na naslovu Slovenska vas 18, Šentrupert,
sodišče poziva neznane dediče I., II. in III. dednega reda
in neznane upnike po pok. Miklič Ivanu, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica kot
dediči oziroma upniki, v skladu z 206. členom Zakona
o dedovanju (ZD). V zapuščino spadajo nepremičnine:
parc. št. 3310/5, 3357, 4103 k.o. 2662 Malkovec, do
5/56; parc. št. 1234/143 k.o. 1419 Ponikve, do 1/4.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če ne bo dedičev oziroma če noben upnik
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v
stečajno maso stečaja zapuščine, Republika Slovenija
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko v 6 mesecih od dneva objave oklica
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v
stečajno maso.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 21. 4. 2022
D 175/2021

Os-2344/22

V zapuščinskem postopku po pokojnem Umek Janezu, rojenem 24. 2. 1942, umrlem 13. 8. 2021, z zadnjim bivališčem na naslovu Mali Cirnik pri Šentjanžu 30,
Šentrupert, sodišče poziva neznane dediče II. in III.
dednega reda in neznane upnike po pok. Umek Janezu,
da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica kot dediči oziroma upniki, v skladu z 206. členom
Zakona o dedovanju (ZD). V zapuščino spadajo: a) nepremičnine: parc. št. 1193/2, 1191/1, 1192, 1193/1, 1194,
1193/3, 1190/2, k.o. 1389 Goveji dol, do 2/8; parc.
št. 713/3, 713/1, k.o. 1387 Cirnik do 3/4; parc. št. 1190/2,
1193/2, 1191/1, 1192, 1193/1, 1194, 1193/3, k.o. 1389
Goveji dol, do 1/2; parc. št. 2219, 2218/1, 2218/2, *123,
k.o. 1387 Cirnik, do 1/2; b) denarna sredstva na računu
pri NLB d.d., št. 02984-2655757823.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če ne bo dedičev oziroma če noben upnik
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v
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stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko v 6 mesecih od dneva objave oklica
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v
stečajno maso.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 21. 4. 2022
D 12/2021

Os-2345/22

V zapuščinskem postopku po pokojnem Gačnik
Alojziju Lojzetu, rojenem 21. 6. 1867, umrlem 31. 12.
1956, z zadnjim bivališčem na naslovu Verh 40 (tudi
Vrh 40), Šentrupert, sodišče poziva neznane dediče
I., II. in III. dednega reda in neznane upnike po pok. Mariji Kolenc, roj. 20. 1. 1928, umrli 9. 3. 2006, nazadnje
stanujoči Hrastno 20, Trebnje, da se priglasijo sodišču
v roku enega leta od objave tega oklica kot dediči oziroma upniki, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju
(ZD). V zapuščino spada nepremičnina, parc. št. 1033/1,
k.o. 1399 Šentrupert, do 1/1.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če ne bo dedičev oziroma če noben upnik
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v
stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko v 6 mesecih od dneva objave oklica
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v
stečajno maso.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 21. 4. 2022

Oklici pogrešanih
N 4/2022

Os-2441/22

Pred Okrajnim sodiščem v Ormožu se vodi nepravdni postopek predlagajočih strank: 1. Jurij Kosem in
2. Melita Kosem, oba stan. Jagnjenica 37/a, p. Radeče,
ki ju zastopa pooblaščenec odvetnik Gregor Resnik iz
Ptuja, zoper nasprotnega udeleženca Mihaela Hažič,
glede na podatke iz zemljiške knjige stan. Štrigova 57,
p. Štrigova, Republika Hrvaška, zaradi ugotavljanja oziroma dokazovanja smrti nasprotnega udeleženca, in
sicer se ta postopek vodi pod opr. št. N 4/2022.
Predlagajoči stranki navajata, da iz smrtovnice z
dne 29. 12. 2009 Urada državne uprave v Međimurski
Županiji, matičnega urada Štrigova izhaja, da je Mijo
Hažić, rojen 28. 9. 1900 staršema Marku in Mariji Hažić, umrl dne 24. 4. 1956 v kraju Štrigova na Hrvaškem,
splošno znano pa je, da je Mijo oblika imena Mihael,
ki se pogosteje uporablja na Hrvaškem, kjer je pokojni
umrl. Prav tako predlagajoči stranki navajata, da iz zemljiškoknjižnih podatkov za nepremičnine, katerih solastniki so med drugim tudi nepravdne stranke izhaja, da
je imel Mihael Hažič naslov Štrigova 57, p. Štrigova, Republika Hrvaška. Predlagajoči stranki nadalje navajata,
da iz sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Ljutomeru
z dne 6. 6. 1952, opr. št.: O 144/52-9 po pokojnem Marku Hažiću izhaja, da po njem dedujejo njegova vdova,
hčerki in njegov sin Mihael, v posledici česar sta predlagajoči stranki prepričani, da gre za isto osebo, katere
smrt izhaja iz predloženega mrliškega lista z dne 29. 12.
2009. Predlagajoči stranki tudi navajata, da iz podatkov,
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ki sta jih pridobili izhaja, da Mihael Hažič ni bil državljan
Republike Slovenije, niti ni bil vpisan v Register stalnega
prebivalstva, temveč je bil državljan Republike Hrvaške.
V skladu s 126. členom Zakona o nepravdnem postopku – ZNP-1 v zvezi s 133. členom ZNP-1, sodišče
poziva nasprotnega udeleženca Mihaela Hažiča, glede
na podatke iz zemljiške knjige stan. Štrigova 57, p. Štrigova, Republika Hrvaška, naj se v roku trideset dni po
objavi tega oklica oglasi Okrajnemu sodišču v Ormožu,
prav tako pa sodišče poziva vse, ki kaj vedo o nasprotnem udeležencu in o življenju nasprotnega udeleženca,
da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Ormožu v roku
trideset dni po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po
poteku tega roka potrdilo smrt nasprotnega udeleženca.
Okrajno sodišče v Ormožu
dne 27. 5. 2022
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Preklici
Spričevala preklicujejo
Brenčič-Hamrla Vladoša Sybila, Prešernov trg 3,
Ljubljana, diplomo št. 900/2001-02, izdajatelj Univerza
v Ljubljani, Filozofska fakulteta. gng-344240
Dragar Aleš, Antona Godca 4, Limbuš, diplomo
št. 5726, izdajatelj Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
upravo, leto izdaje 2008. gnl-344235
Živković Dejan, Suhadolčanova ulica 81, Ljubljana-Črnuče, diplomo št. 959, izdajatelj Šolski center za
pošto, ekonomijo in telekomunikacije, leto izdaje 2008.
gnd-344243

Drugo preklicujejo
3M TRANS TRANSPORTI D.O.O., MAISTROVA
ULICA 5, Litija, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence
v cestnem prometu, št. 602611, izdano na ime Milan
Grujičič, izdajatelj Ministrstvo za promet in zveze, leto
izdaje 1997. gnu-344226
ANA TRANSPORTI D.O.O., LIPARJEVA CESTA 26,
Mengeš, izvod licence št. GE012588/06277/005, za tovorno vozilo, reg. št. LJANA003, veljavnost do 12. 11.
2026. gnr-344229
ANA TRANSPORTI D.O.O., LIPARJEVA CESTA 26,
Mengeš, izvod licence št. GE012588/06277/008, za tovorno vozilo, reg. št. LJANA005, veljavnost do 12. 11.
2026. gnq-344230
ANA TRANSPORTI D.O.O., LIPARJEVA CESTA 26,
Mengeš, izvod licence št. GE012588/06277/009, za tovorno vozilo, reg. št. LJANA016, veljavnost do 12. 11.
2026. gnp-344231
ANA TRANSPORTI D.O.O., LIPARJEVA CESTA 26,
Mengeš, izvod licence št. GE012588/06277/011, za tovorno vozilo, reg. št. LJANA022, veljavnost do 12. 11.
2026. gno-344232
ANA TRANSPORTI D.O.O., LIPARJEVA CESTA 26,
Mengeš, izvod licence št. GE012588/06277/013, za to-

vorno vozilo, reg. št. LJANA024, veljavnost do 12. 11.
2026. gnn-344233
ANA TRANSPORTI D.O.O., LIPARJEVA CESTA 26,
Mengeš, izvod licence št. GE012588/06277/015, za tovorno vozilo, reg. št. LJANA001, veljavnost do 12. 11.
2026. gnm-344234
Arsov Kiro, Na Jami 3, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500016440002, izdajatelj Cetis
Celje, d.d. gnf-344241
AVTOPREVOZ, MARIJA ERZAR S.P., Visoko 133,
Visoko, izvod licence št. 017722/004, za vozilo DAF, reg.
št. KR KF 708, veljavnost do 16. 9. 2026. gnc-344244
Borko Franc, Trg Dušana Kvedra 3, Maribor, spričevalo o strokovni usposobljenosti za opravljanje cestnega
prevoza blaga, št. 604707, izdano na ime Franci Borko,
izdajatelj Ministrstvo za infrastrukturo, leto izdaje 2015.
gni-344238
Flander Marko, Trnje 12, Železniki, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500022209002, izdajatelj Cetis
Celje, d.d. gne-344242
Fornazarič Artur, Žigoni 59B, Renče, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500015930001, izdajatelj Cetis
Celje, d.d. gnj-344237
GORAZD BOGOLIN S.P., Veliki Dol 20, Koprivnica,
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne
usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, št. 605214, izdano na ime Jože Muhič, izdajatelj Ministrstvo za promet in zveze, leto izdaje 1997. gnb-344245
KOBAL TRANSPORTI D.O.O., Letališka cesta 33E,
Ljubljana, izvod licence št. GE012059/06044/269, za
tovorno vozilo, reg. št. LJ 92-CKK, veljavnost do 23. 3.
2026. gnk-344236
Kovič Marko, Jesenje 5, Kresnice, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500002053003, izdajatelj Cetis
Celje, d.d. gnh-344239
MD SVETOVANJE d.o.o., Proletarska cesta 4,
Ljubljana, izvod licence št. G012240/07697/001, za vozilo mercedes, reg. št. LJ 92-TDT, veljavnost do 15. 3.
2027. gnx-344227
MD SVETOVANJE d.o.o., Proletarska cesta 4,
Ljubljana, izvod licence št. G012240/07697/002, za vozilo Fiat, reg. št. LJ 03-CJB, veljavnost do 15. 3. 2027.
gns-344228
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