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 Ob-1277/23
Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o 

Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republi-
ke 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 pro-
gramov 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 cen-
ter, javna agencija Republike Slovenije objavlja naslednji 
javni razpis (v nadaljevanju: javni razpis): Javni razpis 
za sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih 
koprodukcijskih projektov – 2023 / I.

Besedilo zgoraj navedenega javnega razpisa bo 
od dne 3. 2. 2023 dalje objavljeni na spletnem mestu 
Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike 
Slovenije: www.sfc.si, v zavihku »javni natečaji«.

Slovenski filmski center, javna agencija 
 Republike Slovenije

 Ob-1266/23
Na osnovi Pravilnika o podeljevanju nagrade Ri-

harda Jakopiča, priznanj Riharda Jakopiča in nagrade 
Riharda Jakopiča za življenjsko delo, ki ga je 2. 2. 2012 
sprejel Odbor za podelitev Jakopičeve nagrade in pri-
znanj in potrdil Umetniški svet Zveze društev slovenskih 
likovnih umetnikov (ZDSLU), objavljamo

razpis 
za nagrado in priznanji Riharda Jakopiča 2023

Jakopičevo nagrado in Jakopičevi priznanji prejme 
avtorica_r, ki deluje v slovenskem kulturnem prostoru in 
izven njega. Posameznica_k lahko nagrado ali priznanje 
prejme samo enkrat.

Nagrada se podeli za izjemno likovno-vizualno delo 
oziroma projekt ali odmevno razstavo, predstavljeno v 
javnosti v preteklih petih letih do dneva razpisa nagrade.

Priznanje lahko prejmeta avtorici_ja, med drugim 
tudi mladi_a, še neuveljavljeni_a umetnici_ka, ki sta se 
izkazali_a z odmevno razstavo ali z izstopajočim delom 
oziroma projektom doma ali v tujini.

Predlogi morajo biti podani v pisni obliki in mora-
jo poleg obrazca (objavljenega na spletni strani www.
zdslu.si) vsebovati še vso ustrezno dokumentacijo. Pre-
dloge, ki bodo prispeli po datumu zaprtja razpisa ali 
bodo nepopolni, bomo neodprte vrnili pošiljatelju.

Odbor za podelitev nagrade Riharda Jakopiča je 
sestavljen iz predstavnic_kov Akademije za likovno 

umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Moderne 
galerije v Ljubljani, Slovenskega društva likovnih kriti-
kov in ZDSLU. Predstavnice_ki so v odbor voljeni za 
eno leto.

Pozivamo umetniške svete društev in posamezne 
člane, javne zavode, kulturno-umetniške ustanove ter 
nevladne organizacije in državljanke_e RS, ki spremljate 
dosežke in ustvarjanje naših kolegic_ov, da predlagate 
likovne ustvarjalke_ce (tudi skupine), ki so opazno pri-
spevali k nadgradnji likovno-vizualne umetnosti v za-
dnjih letih in za seboj puščajo globoke sledi ali pa s 
preteklimi projekti napovedujejo zanimiv razvoj. Njihovo 
delo predstavite Odboru za podelitev Jakopičeve nagra-
de in priznanj v zahtevani obliki.

Odbor za podelitev Jakopičeve nagrade in priznanj 
bo upošteval vse predloge, ki bodo vsebovali strokov-
no dokumentacijo in utemeljitev ter bodo vključno do 
3. 3. 2023 (zaprtje razpisa) prispeli na naslov: ZDSLU, 
Komenskega 8, 1000 Ljubljana, z oznako »Odbor za 
podelitev nagrade Riharda Jakopiča 2023« s pripisom 
Ne odpiraj.

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov

Št. 610-1/2023-2 Ob-1281/23
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-

teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZN-
ŠPP), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Ura-
dne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in sklepa Župana, 
št. 610-1/2023-1 z dne 27. 1. 2023 Mestna občina Ko-
per objavlja

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov v Mestni 

občini Koper za leto 2023 (v nadaljevanju: razpis)
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega 

razpisa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 
Koper (v nadaljevanju MOK).

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-
sa je sofinanciranje kulturnih programov v Mestni občini 
Koper za leto 2023.

3. Cilji javnega razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje ustvarjalnosti;
– podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki 

jih ne izvajajo javni zavodi in so pomembni za splošni 
kulturni razvoj MOK in promocijo v RS ter v tujini;

– povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov in do-
stopnosti kulturnih vsebin.

Javni razpisi

http://www.sfc.si
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4. Razpisna področja kulturnih dejavnosti in splošni 
pogoji prijave na posameznih področjih

MOK bo sofinancirala programe z naslednjih podro-
čij kulturne dejavnosti:

A. umetniški programi;
B. redno delovanje in programi ljubiteljske kulturne 

dejavnosti s področja glasbe, gledališča in lutk, folklore, 
intermedija;

C. likovna in galerijska dejavnost;
D. programi samostojnih ustvarjalcev na področju 

kulture;
E. programi založništva.
5. Pogoji za sodelovanje
Prijavitelj mora za izvajanje programov zagotoviti 

najmanj 40 % delež sofinanciranja iz drugih virov, kar 
mora biti razvidno iz finančne konstrukcije.

Za sofinanciranje kulturnih programov se lahko prija-
vijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje razpisa:

5.1) za področje A.:
– se lahko prijavijo s svojimi programi le kulturna 

društva s sedežem v MOK, ki so registrirana za izvajanje 
dejavnosti na prijavljenem področju razpisa;

– imajo svoj sedež na območju MOK najmanj eno 
leto, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj;

– se lahko prijavijo kulturna društva, ki imajo svoj 
sedež v eni od obalnih občin in vsaj 30-letno kontinuira-
no delovanje in vsaj 15-letno kontinuirano redno delo-
vanje na območju MOK ter je njihova glavna dejavnost 
dejavnost strokovnih združenj;

– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2023 na 
območju MOK;

– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-
manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega progra-
ma v okviru oživitve starega mestnega jedra ali manj 
izkoriščenih lokacijah podeželja ali druge prireditve na 
območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je program sofinanciran s strani MOK;

– so izvedli oziroma priredili v zadnjih dveh letih 
delovanja v okviru izvajanja svojega programa najmanj 
šest kulturnih dogodkov;

– tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe na 
področju A. ali B., ne morejo kandidirati na področjih 
B1., C. in D.

5.2.1) za področje B.:
– se lahko prijavijo s svojimi programi le kulturna 

društva s sedežem v MOK, ki so registrirana za izvajanje 
dejavnosti na prijavljenem področju razpisa;

– imajo svoj sedež na območju MOK najmanj eno 
leto, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj;

– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2023 na 
območju MOK;

– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-
manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega progra-
ma v okviru oživitve starega mestnega jedra ali manj 
izkoriščenih lokacijah podeželja ali druge prireditve na 
območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je program sofinanciran s strani MOK;

– so izvedli oziroma priredili v zadnjih dveh letih 
delovanja v okviru izvajanja svojega programa najmanj 
šest kulturnih dogodkov;

– tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe na 
področju A. ali B., ne morejo kandidirati na področjih 
B1., C. in D.

5.2.2) za področje B1.:
– se lahko s svojimi programi prijavijo tudi zveze 

kulturnih društev, ki imajo sedež na območju MOK ter 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– v zvezo je vključenih vsaj 20 društev;
– zveza mora biti registrirana v MOK;
– svojo dejavnost izvaja na območju MOK;
– ima v ustanovitvenih aktih opredeljeno de-

lovanje na področju povezovanja in širjenja kulturne 
dejavnosti v društvih;

– spodbuja razvoj na področju ljubiteljskih (dru-
štvenih) kulturnih dejavnosti in množične kulturne de-
javnosti v MOK;

– ima zagotovljene prostorske, kadrovske in or-
ganizacijske pogoje za opravljanje svoje dejavnosti;

– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2023 na 
območju MOK;

– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-
manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega progra-
ma v okviru oživitve starega mestnega jedra ali manj 
izkoriščenih lokacijah podeželja ali druge prireditve na 
območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je program sofinanciran s strani MOK;

– so izvedli oziroma priredili v zadnjih 2 letih de-
lovanja v okviru izvajanja svojega programa najmanj 
5 kulturnih dogodkov;

– tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe na 
področju B1., ne morejo kandidirati na področjih A., B., 
C. in D.

5.3) za področje C. in D.:
– s svojimi programi se lahko prijavijo pravne osebe 

zasebnega prava (tudi kulturna društva) in samozapo-
sleni v kulturi;

– so registrirana za izvajanje dejavnosti na prijavlje-
nem področju javnega razpisa (dokazilo: potrdilo o vpisu 
v razvid samozaposlenih v kulturi);

– prijavitelji morajo imeti svoj sedež na območju 
MOK najmanj dve leti, vštevši od dneva zaključka raz-
pisnega roka nazaj;

– prijavitelji morajo prijavljene programe v letu 2023 
izvesti na območju MOK;

– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-
manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega progra-
ma v okviru oživitve starega mestnega jedra ali manj 
izkoriščenih lokacijah podeželja ali druge prireditve na 
območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je program sofinanciran s strani MOK;

– so izvedli oziroma priredili v zadnjih 2 letih delova-
nja na območju MOK do 3 kulturne dogodke;

– tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe na 
področju C. ali D., ne morejo kandidirati na področjih 
A., B. in B1.

5.4) za področje E.:
– se lahko prijavijo kulturna društva, samozaposle-

ni v kulturi, zasebni zavodi in mikro družbe, v skladu z 
Zakonom o gospodarskih družbah;

– so registrirana za izvajanje dejavnosti na prijavlje-
nem področju javnega razpisa (dokazilo: potrdilo o vpisu 
v razvid samozaposlenih v kulturi);

– prijavitelji morajo imeti svoj sedež na območju 
MOK najmanj dve leti, vštevši od dneva zaključka raz-
pisnega roka nazaj;

– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2023 na 
območju MOK;

– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-
manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega progra-
ma v okviru oživitve starega mestnega jedra ali manj 
izkoriščenih lokacijah podeželja ali druge prireditve na 
območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je program sofinanciran s strani MOK.
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5.5) za vsa področja:
– mora imeti izpolnjene vse finančne obveznosti 

do Mestne občine Koper (podpisana izjava prijavitelja).
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje 

in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost 
in za spomeniško varstvene akcije.

Prijavitelj se s svojim programom za leto 2023 lah-
ko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne 
občine Koper za leto 2023, in sicer na tisti razpis, ka-
terega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji 
del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni 
razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2023 
in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih 
programov v MOK za leto 2023.

V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj nave-
denih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih 
postopkov ter s sklepom zavržene.

6. Kriteriji za dodelitev sredstev
Programi bodo ocenjeni na podlagi:
1. Splošnih kriterijev razpisa (do max 30 točk za 

posamezno področje)
– Čas delovanja organizacije (do 5 točk) – velja za 

vsa področja
– Finančni načrt prijavljenega programa (do 8 točk) 

– velja za vsa področja
– Izdelan časovni načrt z lokacijo (do 7 točk) – velja 

za vsa področja
– (So)organizirane prireditve s strani prijavitelja v 

zadnjih dveh letih (do 5 točk) – velja za področji A, B in 
B1; (do 10 točk) – velja za področje C in D

– Število članov (do 5 točk) – velja za področji A in B
– Število vključenih društev (do 5 točk) – velja za 

področji B1
– Število izdanih knjig, brošur in drugih publikacij 

oziroma izdanih številk revij v zadnjih dveh letih (do 
10 točk) – velja za področje E

2. Vsebinski kriteriji razpisa (do max 200 točk) – ve-
ljajo za vsa področja

– Obrazložitev in utemeljitev programa (do 40 točk)
– Izvedbena sposobnost predlaganega programa 

(do 40 točk)
– Dostopnost programa (do 40 točk)
– Spodbujanje splošnega kulturnega razvoja v Me-

stni občini Koper/dvig kakovosti društvene ustvarjalnosti 
(do 40 točk)

– Reference prijavitelja in reference sodelujočih 
partnerjev (število kritik, nagrad …) oziroma prepoznav-
nost preteklih programov prijavitelja v slovenskem kul-
turnem in mednarodnem prostoru (do 40 točk).

Kriteriji za ocenjevanje prijavljenih programov so 
del besedila razpisa in niso objavljeni posebej.

Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju 
zgoraj navedenih kriterijev in na podlagi dodeljenih točk, 
dodeljena določena sredstva. MOK v okviru tega raz-
pisa ne bo sofinancirala tistih programov, ki po vsebini 
ne sodijo na področja kulturnih dejavnosti in tistih, ki re-
sorno spadajo na druga področja (npr. šolstvo – daljše 
izobraževalne oblike, šport, sociala, znanost …). Prav 
tako ne bodo sofinancirani programi, katerih finančna 
konstrukcija ne bo odražala realnih možnosti koriščenja 
razpisanih sredstev. Iz obravnave bodo izločene tudi 
prijave, pri katerih se bo v postopku pregleda in ocenje-
vanja ugotovilo, da je prijavitelj navajal netočne podatke. 
Prijava bo izločena takoj, ko bo to ugotovljeno.

7. Okvirna višina sredstev: skupna okvirna višina 
sredstev, ki je namenjena sofinanciranju programov za 
leto 2023 znaša največ do 180.000 EUR. MOK si pri-
držuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev 
skladno s sprejetim proračunom za leto 2023.

8. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2023 v skladu s predpisi, ki določajo iz-
vrševanje proračuna.

9. Dokumenti, potrebni za veljavnost prijave
Za pravilnost prijave programa mora prijavitelj pre-

dložiti izpolnjeno dokumentacijo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1 – 

Podatki o prijavitelju programa
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 

– Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih po-
datkih

– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – 
Prijava programa

– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-7 
– Izjava družbe (samo za področje E – mikro družbe)

– akt o ustanovitvi oziroma statut društva – prilo-
žijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič 
oziroma delujejo že dalj časa in so imeli spremembe od 
zadnje prijave na razpis – Dokazilo: Akt o ustanovitvi 
pravne osebe oziroma statut društva

– fotokopija razvida pri Ministrstvu za kulturo in 
potrdilo o stalnem prebivališču (ali kopija veljavnega 
osebnega dokumenta – osebna izkaznica, potni list) v 
kolikor je prijavitelj fizična oseba, ki ima status samoza-
poslenega v kulturi in deluje na področju Mestne občine 
Koper – Dokazilo: fotokopija

– pisna izjava založnika o vključitvi predlagane iz-
daje v založniški program (samo za področje E.) – Do-
kazilo: pisna izjava.

Prijavitelj k vlogi ne potrebuje priložiti obrazcev šte-
vilka 4, 5 in 6.

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 
na obrazcu prijave za leto 2023, ki je sestavni del raz-
pisne dokumentacije. Vsi zahtevani obrazci morajo biti 
datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe 
(zakonitega zastopnika) prijavitelja oziroma izpolnjeni 
skladno z zahtevami.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-
roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 
Prijavitelj s podpisom izjave na razpisnem obrazcu so-
glaša s preverjanjem namenske porabe proračunskih 
sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s 
strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni 
ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumen-
taciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le 
tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, 
katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih pri-
log in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi 
prijav. V kolikor prijav v roku pet dni od vročitve poziva 
k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, le-te 
bodo zavržene. Obrazec 1 – Podatki o prijavitelju pro-
grama ni predmet dopolnitve.

Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo po-
sredovati na zgoraj naveden naslov Mestna občina Ko-
per, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski 
pošti na naslov ingrid.kozlovic@koper.si vmesno poro-
čilo. Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vme-
sno poročilo posredovano najkasneje do 24. 11. 2023. 
Obvezno pa mora prijavitelj ob končnem poročilu prilo-
žiti dodatna gradiva (letake, časopisne članke, nosilce 
podatkov, razne materiale ipd.) kot dokazilo o realizira-
nem programu. Navedena gradiva so obvezna priloga 
končnega poročila. Rok za oddajo končnega poročila o 
sofinanciranju programa s področja kulturnih dejavnosti 
za leto 2023 je 29. 2. 2024.

Vmesno in končno poročilo lahko prijavitelj odda 
tudi po elektronski pošti (skenirano z žigom in podpisom 
odgovorne osebe) na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.

mailto:ingrid.kozlovic@koper.si
mailto:ingrid.kozlovic@koper.si
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10. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovoj-

nici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico 
(OBR-8).

Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremlje-
ni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje 
do petka, 3. marca 2023 na naslov Mestna občina Ko-
per, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne 
oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 
ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave 
na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni 
ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.

Nepravočasne prijave in ne popolne dopolnitve 
bodo zavržene.

11. Datum odpiranja vlog
Odpiranje prijav, ki ga bo vodila komisija za pregled 

prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev, bo najka-
sneje v roku osmih dni po poteku roka za oddajo prijav, 
in sicer v četrtek, 9. 3. 2023.

Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popol-
na, v roku 5 dni od odpiranja prijav prijavitelja pozove 
pisno ali ustno, naj prijavo v roku 5 dni dopolnijo. Če 
prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijavo prija-
vitelja zavrže kot nepopolno.

12. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o 
izidu razpisa

Prijavljen program lahko komisija prerazporedi na 
druga razpisna področja glede na vsebino prijave in 
razpisana sredstva.

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnje-
nih in zavrženih prijavah na prvi stopnji z odločbo odločil 
župan Mestne občine Koper.

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni 
predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene po-
godbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji 
in način koriščenja proračunskih sredstev.

13. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave 

do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku 
zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v glavni 
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Pojasnila o vsebini dokumentacije prijave smejo 
prijavitelji zahtevati izključno v pisni obliki od Urada za 
družbene dejavnosti MOK, in sicer do pet dni pred po-
tekom roka za predložitev prijav.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zain-
teresirani dobijo na Uradu za družbene dejavnosti Me-
stne občine Koper, tel. 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.

Mestna občina Koper

Št. 410-1/2023-2 Ob-1282/23
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 
11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), 42. člena 
Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 
30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 
in 33/18) in sklepa župana, št. 410-1/2023-1 z dne 27. 1. 
2023 Mestna občina Koper objavlja

javni razpis 
za sofinanciranje programov in projektov za otroke 

in mladino v Mestni občini Koper za leto 2023  
(v nadaljevanju: razpis)

1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega 
razpisa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 
Koper (v nadaljevanju MOK).

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je sofinanciranje programov in projektov za otroke 
in mladino v Mestni občini Koper za leto 2023.

3. Cilji javnega razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje ustvarjalnosti;
– podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki 

jih ne izvajajo javni zavodi in so pomembni za splošni 
razvoj otrok in mladine;

– podpiranje izvajanja kakovostnih projektov, ki 
predstavljajo posamično aktivnost izvajalcev, ki so po-
membni za splošni razvoj otrok in mladine;

– povečanje raznolikosti programov in projektov za 
otroke in mladino.

4. Razpisna področja in splošni pogoji prijave na 
posameznih področjih

4.1) Mestna občina Koper (v nadaljevanju: MOK) 
bo sofinancirala programe/projekte z naslednjih področij 
dejavnosti:

A. programe in projekte za otroke (do 14 let staro-
sti), ki so namenjeni:

– dvigu kakovosti življenja in kakovostnemu preži-
vljanju prostega časa otrok;

– zadovoljevanju interesov otrok;
– spodbujanju in razvijanju ustvarjalnega dela;
– spodbujanju in razvijanju neformalnih oblik vzgo-

je, izobraževanja in usposabljanja;
– dejavnostim med šolskimi počitnicami;
– posamičnim dejavnostim, ki se vključujejo v naci-

onalne in mednarodne projekte;
– razvijanju sodelovanja z zavodi, ustanovami in 

društvi, ki delajo na področju dela z otroki v Mestni ob-
čini Koper;

– prireditve, namenjene otrokom, izvedene v okviru 
širšega programa prijavitelja;

– vključevanje otrok z manj priložnostmi in/ali teža-
vami v odraščanju;

– zmanjševanje diskriminacije in socialne izključe-
nosti otrok.

B. programe in projekte za mladino (od starosti 15 do 
29 let).

– izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo;
– spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje inte-

resov mladih;
– aktivno preživljanje prostega časa;
– spodbujanje in razvijanje ustvarjalnega dela;
– spodbujanje prostovoljnega dela;
– dejavnosti med šolskimi oziroma študijskimi po-

čitnicami;
– zmanjševanje diskriminacije in socialne izključe-

nosti mladih;
– preprečevanje nasilja med mladimi in nad mla-

dimi;
– spodbujanje in razvijanje neformalnih oblik vzgo-

je, izobraževanja in usposabljanja;
– osveščanje in sprejemanje drugačnosti;
– informiranost mladih in zmanjšanje odliva intelek-

tualnega potenciala iz Mestne občine Koper;
– mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija 

mladih v družbi;
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vpra-

šanjih;
– izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so 

pomembne za razvoj vzgoje in izobraževanja;
– razvoj interesnih oblik združevanja mladih;
– posamične dejavnosti, ki se vključujejo v nacio-

nalne in mednarodne projekte;
– prireditve, namenjene mladim, izvedene v okviru 

širšega programa prijavitelja;
– vključevanje mladih z manj priložnostmi in/ali te-

žavami v odraščanju.

http://www.koper.si
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Predmet sofinanciranja ne bodo programi oziroma 
projekti izvajalcev s področja kulture, športa, turizma, 
socialnega varstva, zdravstva in preventivni programi, 
ki so predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper, kot 
tudi ne aktivnosti komercialnega značaja ter organizacija 
izletov in letovanj.

Predmet sofinanciranja po tem razpisu tudi niso 
posamične prireditve, ki so kot enodnevni ali večdnevni 
javni dogodek namenjene širši javnosti in so kot take 
predmet javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v 
Mestni občini Koper za tekoče leto.

4.2) Za sofinanciranje programov/projektov se lah-
ko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje 
razpisa:

a) za področje A.:
– društva in njihove zveze, mladinski sveti, ustano-

ve, zavodi in ostale nevladne organizacije, ki so registri-
rani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju raz-
pisa (dokazilo: kopija veljavnega statuta – priložijo samo 
društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oziroma 
delujejo že dalj časa in so imeli določene spremembe);

– imajo sedež v MOK oziroma imajo v aktu o usta-
novitvi (statut …) določeno (dislocirano, območno …) 
enoto na območju MOK;

– izvajajo programe in projekte za otroke najmanj 
eno leto, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka 
nazaj, na območju in za uporabnike MOK;

– niso redno financirani iz sredstev proračuna MOK;
– da se program izvaja izven rednih šolskih pro-

gramov;
– da je vsebina prijavljenega programa skladna s 

predmetom razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske 

pogoje za realizacijo programa;
– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2023 na 

območju MOK;
– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-

manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je program oziroma projekt sofinanciran s strani MOK;

– posamezni prijavitelj lahko prijavi programe ozi-
roma projekte samo za otroke ali za mladino, imajo iz-
polnjene vse finančne obveznosti do MOK (podpisana 
izjava prijavitelja).

b) za področje B.:
– društva in njihove zveze, mladinski sveti, ustano-

ve, zavodi in ostale nevladne organizacije, ki so registri-
rani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju raz-
pisa (dokazilo: kopija veljavnega statuta – priložijo samo 
društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oziroma 
delujejo že dalj časa in so imeli določene spremembe);

– imajo sedež v MOK oziroma imajo v aktu o usta-
novitvi (statut …) določeno (dislocirano, območno …) 
enoto na območju MOK;

– izvajajo programe in projekte za mladino najmanj 
eno leto, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka 
nazaj, na območju in za uporabnike MOK;

– niso redno financirani iz sredstev proračuna MOK;
– da se program izvaja izven rednih šolskih oziroma 

študijskih programov;
– da je vsebina prijavljenega programa skladna s 

predmetom razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske 

pogoje za realizacijo programa;
– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2023 na 

območju MOK;

– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-
manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je program oziroma projekt sofinanciran s strani MOK;

– posamezni prijavitelj lahko prijavi programe oziro-
ma projekte samo za otroke ali za mladino,

– imajo izpolnjene vse finančne obveznosti do MOK 
(podpisana izjava prijavitelja).

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje 
in investicije.

Prijavitelj se s svojim programom oziroma projek-
tom za leto 2023 lahko prijavi samo na enega izmed 
javnih razpisov MOK za leto 2023, in sicer na tisti razpis, 
katerega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji 
del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni 
razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2023 
in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih 
programov v MOK za leto 2023.

V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj nave-
denih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih 
postopkov ter s sklepom zavržene.

5. Merila in kriterji za dodelitev sredstev
Za kvalitetno presojo prispelih prijav na razpis bodo 

upoštevani naslednji kriteriji:
– kakovost, inovativnost in zasnova programa ozi-

roma projekta:
– za izvedbo programa oziroma projekta obstaja 

izdelan časovni načrt z lokacijo
– dostopnost programa oziroma projekta
– obrazložitev in utemeljitev programa oziroma 

projekta;
– reference prijavitelja in reference sodelujočih par-

tnerjev oziroma prepoznavnost preteklih projektov oziro-
ma programov prijavitelja v slovenskem prostoru;

– realno prikazana finančna konstrukcija programa 
oziroma projekta;

– čas delovanja prijavitelja (število let delovanja 
prijavitelja);

– število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pripra-
vo programa oziroma projekta;

– sodelovanje mladih pri načrtovanju in izvedbi pro-
gramov oziroma projektov (samo za področje B);

– sodelovanje in povezovanje z drugimi akterji na 
področju mladine (samo za področje B);

– zagotovljene ustrezne prostorske pogoje za rea-
lizacijo načrtovanega/ih programa/ov.

Na področju B bodo bili prednostno obravnavani 
prijavitelji:

– ki bodo zagotavljali ustrezne prostorske pogoje 
za izvajanje programov/projektov, torej najmanj 150 m2 
uporabnih in servisnih prostorov (OBR 7a – Izjava o 
lastništvu objekta ali OBR 7b – Soglasje lastnika ali 
upravljalca objekta);

– ki bodo prijavi priložili vsaj tri izjave oseb mlajših 
od 30 let o sodelovanju v programski/projektni skupini 
(OBR 8 – Izjava osebe o sodelovanju v programski/
projektni skupini);

– ki bodo program izvajali v sodelovanju s Centrom 
mladih Koper.

Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju 
zgoraj navedenih kriterijev, dodeljena določena sred-
stva.
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MOK bo posamezne programe oziroma projekte 
sofinancirala največ do višine pričakovanih sredstev in 
glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

MOK v okviru tega razpisa ne bo sofinancirala ti-
stih programov, ki po vsebini sodijo na druga področja 
objavljenih razpisov. Prav tako ne bodo sofinancirani 
programi, katerih finančna konstrukcija ne bo odražala 
realnih možnosti koriščenja razpisanih sredstev.

Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri katerih 
se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da 
je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena 
takoj, ko bo to ugotovljeno.

6. Okvirna višina sredstev: skupna okvirna višina 
sredstev, ki je namenjena sofinanciranju programov za 
leto 2023 znaša največ do 110.000 EUR. MOK si pri-
držuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev 
skladno s sprejetim proračunom za leto 2023.

7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2023 v skladu s predpisi, ki določajo iz-
vrševanje proračuna.

8. Dokumenti, potrebni za veljavnost prijave
Za pravilnost prijave programa oziroma projekta 

mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1 – 

Podatki o prijavitelju programa ali projekta
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 

– Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih po-
datkih

– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – 
Prijava programa ali projekta

– podpisan in žigosan OBR-7a – Izjava o lastništvu 
objekta – v primeru, da se program/projekt izvaja v la-
stnih prostorih (samo za področje B)

– podpisan in žigosan OBR-7b – Soglasje lastnika 
ali upravljalca objekta – v primeru, da se program/pro-
jekt izvaja v drugih prostorih (samo za področje B)

– podpisan in žigosan OBR-8 – Izjava osebe o 
sodelovanju v programski/projektni skupini (samo za 
področje B)

– podpisan in žigosan OBR-9 – Izjava o partnerstvu 
(samo za področje B)

– akt o ustanovitvi oziroma statut društva – prilo-
žijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič 
oziroma delujejo že dalj časa in so imeli spremembe od 
zadnje prijave na razpis – Dokazilo: Akt o ustanovitvi 
pravne osebe oziroma statut društva

– poročilo o izvajanju programov/projektov za otro-
ke ali za mladino na območju in za uporabnike MOK za 
leto 2022 – Dokazilo: Poročilo o izvajanju programov/
projektov za otroke ali za mladino za leto 2022.

Prijavitelj k vlogi ne potrebuje priložiti obrazcev šte-
vilka 4, 5 in 6.

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 
na obrazcu prijave za leto 2023, ki je sestavni del raz-
pisne dokumentacije. Vsi zahtevani obrazci morajo biti 
datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe 
(zakonitega zastopnika) prijavitelja oziroma izpolnjeni 
skladno z zahtevami.

V kolikor prijavitelj prijavlja več programov oziroma 
projektov za različno področje (otroci ali mladina), mora 
za vsak posamični program oziroma projekt izpolniti 
ločen obrazec:

– OBR-3 ter na njem označiti za katero področje gre,
– OBR-7a ali 7b (samo za področje B),
– OBR-8 (samo za področje B) in
– OBR-9 (samo za področje B).
Ostale obrazce (OBR-1 in OBR-2) pa izpolne samo 

enkrat.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-
roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 
Prijavitelj s podpisom izjave na razpisnem obrazcu so-
glaša s preverjanjem namenske porabe proračunskih 
sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s 
strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni 
ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumen-
taciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le 
tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, 
katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih pri-
log in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi 
prijav. V kolikor prijav v roku osem dni od vročitve poziva 
k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, le-te 
bodo zavržene. Obrazec 1 (Podatki o prijavitelju progra-
ma) ni predmet dopolnitve.

Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo po-
sredovati na zgoraj naveden naslov vmesno poročilo. 
Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vmesno 
poročilo posredovano najkasneje do 24. 11. 2023. Obve-
zno pa mora prijavitelj ob vmesnem in končnem poročilu 
priložiti dodatna gradiva (letake, časopisne članke, no-
silce podatkov, razne materiale ipd.) kot dokazilo o rea-
liziranem programu oziroma projektu. Navedena gradiva 
so obvezna priloga vmesnega in končnega poročila. Rok 
za oddajo končnega poročila o sofinanciranju programa 
oziroma projekta za leto 2023 je 29. 2. 2024.

Vmesno in končno poročilo lahko prijavitelj odda 
tudi po elektronski pošti (skenirano z žigom in podpisom 
odgovorne osebe) na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.

9. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovoj-

nici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico 
(OBR-10).

Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremlje-
ni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje 
do petka, 3. marca 2023 na naslov Mestna občina Ko-
per, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne 
oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 
ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave 
na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni 
ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.

Nepopolne in nepravočasne prijave in dopolnitve 
bodo zavržene.

10. Datum odpiranja vlog
Odpiranje prijav, ki ga bo vodila komisija za pregled 

prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev, bo najka-
sneje v roku osmih dni po poteku roka za oddajo prijav, 
in sicer v petek, 10. 3. 2023.

Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popol-
na, v roku 8 dni od odpiranja prijav prijavitelja pozove 
pisno ali ustno, naj prijavo v roku 8 dni dopolnijo. Če 
prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijavo prija-
vitelja zavrže kot nepopolno.

11. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o 
izidu razpisa

Prijavljen program lahko komisija prerazporedi na 
drugo področje razpisa glede na vsebino prijave in raz-
pisana sredstva.

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnje-
nih in zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odlo-
čil vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine 
Koper. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni 
od njegove vročitve na župana Mestne občine Koper. 
Pritožbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje 
pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
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O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni 
predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene po-
godbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji 
in način koriščenja proračunskih sredstev.

12. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave 

do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku 
zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v glavni 
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Pojasnila o vsebini dokumentacije prijave smejo 
prijavitelji zahtevati izključno v pisni obliki od Urada za 
družbene dejavnosti MOK, in sicer do pet dni pred po-
tekom roka za predložitev prijav.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zain-
teresirani dobijo na Uradu za družbene dejavnosti Me-
stne občine Koper, tel. 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.

Mestna občina Koper

Št. 139-1/2023-2 Ob-1283/23
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 
11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), 42. člena 
Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 
30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 
in 33/18) in sklepa župana, št. 139-1/2023-1 z dne 27. 1. 
2023 Mestna občina Koper objavlja

javni razpis 
za sofinanciranje programov veteranskih 
organizacij in drugih društev in združenj,  

ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini 
Koper za leto 2023 (v nadaljevanju: razpis)
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega 

razpisa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 
Koper (v nadaljevanju MOK).

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je sofinanciranje programov veteranskih organizacij 
in drugih društev in združenj, ki niso predmet drugih 
razpisov v Mestni občini Koper za leto 2023.

3. Cilji javnega razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje ustvarjalnosti;
– podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki 

so pomembni za splošni razvoj Mestne občine Koper (v 
nadaljevanju: MOK);

– povečanje raznolikosti dogodkov in dostopnosti 
raznih vsebin.

4. Razpisna področja in splošni pogoji prijave
MOK bo sofinancirala:
A. programe veteranskih organizacij;
B. programe drugih društev in združenj, ki niso 

predmet drugih razpisov Mestne občine Koper.
Za sofinanciranje programov se lahko prijavijo le 

prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje razpisa:
– se lahko prijavijo s svojimi programi:

– društva
– zveze društev
– zavodi (za programe, ki niso del njihove redne 

dejavnosti)
– drugi subjekti

– prijavitelji morajo biti registrirani za izvajanje de-
javnosti na prijavljenem področju javnega razpisa (doka-
zilo: kopija veljavnega statuta – priložijo samo društva, 
ki se na javni razpis prijavljajo prvič oziroma delujejo že 
dalj časa in so imeli določene spremembe);

– imajo svoj sedež na območju MOK najmanj dve 
leti, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj. 
Izjemoma najmanj eno leto za tiste prijavitelje, ki so v 
zadnjem dvoletnem obdobju dosegli izjemne in vidne, 
dokazljive uspehe na svojem področju delovanja (pri-
znanja na nivoju države in/ali EU);

– nosilci programa imajo večletne (vsaj dvoletne) 
izkušnje in reference na področju, ki ga prijavljajo;

– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2023 na 
območju MOK;

– prijavljeni program mora omogočati vključevanje 
članov oziroma uporabnikov in Mestne občine Koper;

– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-
manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je program sofinanciran s strani MOK;

– imajo poravnane finančne obveznosti do MOK.
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje 

in investicije.
Prijavitelj se s svojim programom za leto 2023 lah-

ko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne 
občine Koper za leto 2023, in sicer na tisti razpis, ka-
terega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji 
del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni 
razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2023, 
za prijave na javni razpis za sofinanciranje programov 
in projektov na področju socialnega varstva v Mestni 
občini Koper za leto 2023, in za prijave na javni razpis za 
sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2023.

V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj nave-
denih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih 
postopkov ter s sklepom zavržene.

5. Merila in kriterji za dodelitev sredstev
Za kvalitetno presojo prispelih prijav na razpis bodo 

upoštevani naslednji kriterijev:
– kakovost, inovativnost in zasnova programa:

– za izvedbo programa obstaja izdelan časovni 
načrt z lokacijo

– dostopnost programa
– obrazložitev in utemeljitev programa;

– reference prijavitelja oziroma prepoznavnost pre-
teklih programov prijavitelja v slovenskem prostoru;

– realno prikazana finančna konstrukcija programa;
– čas delovanja prijavitelja (število let delovanja 

prijavitelja);
– število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pri-

pravo programa.
Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju 

zgoraj navedenih kriterijev, dodeljena določena sred-
stva. MOK bo posamezne programe sofinancirala naj-
več do višine pričakovanih sredstev in glede na razpolo-
žljiva proračunska sredstva. MOK v okviru tega razpisa 
ne bo sofinancirala tistih programov, ki po vsebini sodijo 
na druga področja objavljenih razpisov. Prav tako ne 
bodo sofinancirani programi, katerih finančna konstruk-
cija ne bo odražala realnih možnosti koriščenja razpisa-
nih sredstev. Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri 
katerih se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugoto-
vilo, da je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo 
izločena takoj, ko bo to ugotovljeno.

6. Okvirna višina sredstev: skupna okvirna višina 
sredstev, ki je namenjena sofinanciranju programov za 
leto 2023 znaša največ do 37.000 EUR. MOK si pri-
držuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev 
skladno s sprejetim proračunom za leto 2023.

http://www.koper.si
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7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2023 v skladu s predpisi, ki določajo iz-
vrševanje proračuna.

8. Dokumenti, potrebni za veljavnost prijave
Za pravilnost prijave programa mora prijavitelj pre-

dložiti izpolnjeno dokumentacijo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1 – 

Podatki o prijavitelju programa
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 

– Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih po-
datkih

– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – 
Prijava programa

– akt o ustanovitvi oziroma statut društva – pri-
ložijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič 
oziroma delujejo že dalj časa in so imeli spremembe od 
zadnje prijave na razpis – Dokazilo: Akt o ustanovitvi 
pravne osebe oziroma statut društva.

Prijavitelj k vlogi ne potrebuje priložiti obrazcev šte-
vilka 4, 5 in 6.

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 
na obrazcu prijave za leto 2023, ki je sestavni del raz-
pisne dokumentacije. Vsi zahtevani obrazci morajo biti 
datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe 
(zakonitega zastopnika) prijavitelja oziroma izpolnjeni 
skladno z zahtevami.

V kolikor prijavitelj prijavlja več programov – projek-
tov oziroma področij, mora za vsak posamični program 
oziroma projekt izpolniti ločen obrazec OBR-3. Ostale 
obrazce (OBR-1 in OBR-2) pa izpolni samo enkrat. Vse 
izpolnjene obrazce naj prijavitelj dostavi v eni kuverti.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-
roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 
Prijavitelj s podpisom izjave na razpisnem obrazcu so-
glaša s preverjanjem namenske porabe proračunskih 
sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s 
strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni 
ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumen-
taciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le 
tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, 
katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih pri-
log in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi 
prijav. V kolikor prijav v roku osem dni od vročitve poziva 
k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, le-te 
bodo zavržene. Obrazec 1 (Podatki o prijavitelju progra-
ma) ni predmet dopolnitve.

Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo po-
sredovati na zgoraj naveden naslov vmesno poročilo. 
Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vmesno 
poročilo posredovano najkasneje do 24. 11. 2023. Ob-
vezno pa mora prijavitelj ob končnem poročilu priložiti 
dodatna gradiva (letake, časopisne članke, nosilce po-
datkov, razne materiale ipd.) kot dokazilo o realizira-
nem programu. Navedena gradiva so obvezna priloga 
končnega poročila. Rok za oddajo končnega poročila 
o sofinanciranju programa za leto 2023 je 29. 2. 2024.

Vmesno in končno poročilo lahko prijavitelj odda 
tudi po elektronski pošti (skenirano z žigom in podpisom 
odgovorne osebe) na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.

9. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovoj-

nici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico 
(OBR-7).

Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremlje-
ni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje 
do petka, 3. marca 2023 na naslov Mestna občina Ko-
per, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne 

oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 
ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave 
na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni 
ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.

Nepopolne in nepravočasne prijave in dopolnitve 
bodo zavržene.

10. Datum odpiranja vlog
Odpiranje prijav, ki ga bo vodila komisija za pregled 

prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev, bo najka-
sneje v roku osmih dni po poteku roka za oddajo prijav, 
in sicer v četrtek, 9. 3. 2023.

Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popol-
na, v roku 8 dni od odpiranja prijav prijavitelja pozove 
pisno ali ustno, naj prijavo v roku 8 dni dopolnijo. Če 
prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijavo prija-
vitelja zavrže kot nepopolno.

11. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o 
izidu razpisa

Prijavljen program lahko komisija prerazporedi na 
drugo področje razpisa glede na vsebino prijave in raz-
pisana sredstva.

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnje-
nih in zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odlo-
čil vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine 
Koper. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni 
od njegove vročitve na župana Mestne občine Koper. 
Pritožbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje 
pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni 
predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene po-
godbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji 
in način koriščenja proračunskih sredstev.

12. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave 

do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku 
zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v glavni 
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Pojasnila o vsebini dokumentacije prijave smejo 
prijavitelji zahtevati izključno v pisni obliki od Urada za 
družbene dejavnosti MOK, in sicer do pet dni pred po-
tekom roka za predložitev prijav.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zain-
teresirani dobijo na Uradu za družbene dejavnosti Me-
stne občine Koper, tel. 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.

Mestna občina Koper

Št. 122-5/2023 Ob-1284/23
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20, 11/22, 96/22, 105/22 
– ZZNŠPP, 149/22) in 42. člena Statuta Mestne občine 
Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni 
list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08 in 33/18) in sklepa Žu-
pana, št. 122-5/2023-1 z dne 27. 1. 2023, Mestna občina 
Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov na področju 
socialnega varstva v Mestni občini Koper  

za leto 2023
I. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega 

razpisa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 
Koper.
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II. Predmet in cilj javnega razpisa je sofinanciranje 
programov na področju socialnega varstva v Mestni ob-
čini Koper za leto 2023.

III. Razpisna področja
Mestna občina Koper bo v sklopu Javnega razpisa 

za sofinanciranje programov na področju socialnega 
varstva v Mestni občini Koper za leto 2023 sofinancirala 
programe, na naslednjih področjih:

a) Programi na področju duševnega zdravja, in 
sicer:

– programi psihosocialne podpore in pomoči otro-
kom, mladostnikom, odraslim in družinam;

– programi, ki omogočajo vključitev v skupnost ose-
bam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, in 
drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja 
in

– programi namenjeni podpori umirajočim in njiho-
vim svojcem ter žalujočim.

b) Programi na področju dela z zasvojenimi, in 
sicer:

– programi dela z zasvojenimi (informiranje, pod-
pora, zmanjševanje škode, terensko delo, svetovanje, 
urejanje, rehabilitacija) in

– preventivni programi, namenjeni osveščanju in 
zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter prepreče-
vanju zasvojenosti.

c) Programi na področju preprečevanju nasilja, pro-
grami za pomoč žrtvam nasilja in programi za delo s 
povzročitelji nasilja, in sicer:

– programi, namenjeni informiranju in svetovanju, 
obravnavi žrtev in povzročiteljev nasilja, telefonsko sve-
tovanje in

– preventivni programi za preprečevanje nasilja v 
družinah.

d) Programi na področju dela z otroki in mladostniki, 
in sicer:

– programi za otroke in mladostnike, ki so prikraj-
šani za primerno družinsko življenje in mladostnike s 
težavami v odraščanju,

– programi psihosocialne podpore in pomoči otro-
kom in mladostnikom na področju preprečevanja samo-
poškodovalnega in samomorilnega vedenja in

– programi, namenjeni otrokom in mladostnikov, ki 
imajo težave na področju motenj hranjenja.

e) Programi na področju dela s starejšimi, ki jim 
grozi socialna izključenost, ali potrebujejo podporo in 
pomoč v vsakodnevnem življenju, in sicer:

– programi, namenjeni aktivnemu staranju in vklju-
čevanju starejših v družbo;

– programi skupin za samopomoč starejših in
– programi podpore in pomoči starejšim v vsako-

dnevnem življenju.
f) Programi na področju brezdomstva, in sicer:
– programi dela z brezdomnimi osebami (informira-

nje, svetovanje, pomoč in podpora, individualna obrav-
nava).

g) Programi, ki omogočajo podporno bivanje in-
validov in mreže drugih programov za organizacijo in 
spodbujanje samostojnega življenja invalidov, in sicer:

– programi, ki omogočajo neodvisno življenje inva-
lidov, in drugi programi pomoči invalidom in

– programi za izboljšanje kakovosti življenja upo-
rabnikov VDC-jev.

h) Programi, namenjeni zmanjševanju tveganja re-
vščine in odpravljanju posledic revščine, in sicer:

– programi materialnih pomoči socialno ogroženim 
posameznikom in družinam.

Predmet sofinanciranja ne bodo programi, ki so-
dijo v redno dejavnost zavodov, organizacija počitnic, 

izletov, taborov in letovanj, programi stanovanjskih sku-
pin, ki so sofinancirani s strani Mestne občine Koper v 
skladu s predpisi socialnega varstva ter programi, ki so 
predmet drugih javnih razpisov Mestne občine Koper 
za leto 2023.

IV. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis za sofinanciranje programov na 

področju socialnega varstva v Mestni občini Koper za 
leto 2023 se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
2. program izvajajo za uporabnike Mestne občine 

Koper;
3. so registrirani kot društvo, zavod, organizacija ali 

ustanova in imajo dejavnost socialnega varstva, huma-
nitarno dejavnost, ali dejavnost, ki je predmet razpisa, 
opredeljeno v ustanovitvenih aktih;

4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske po-
goje za izvajanje programa;

5. prijavitelj je pravna oseba, ki je na dan zaključka 
roka za prijavo na javni razpis registrirana za opravljanje 
dejavnosti socialnega varstva, humanitarne dejavnosti 
ali dejavnosti, ki je predmet razpisa najmanj dve leti;

6. imajo za izvajanje programa v letu 2023 pred-
videno sofinanciranje prijavljenega programa s strani 
drugih sofinancerjev, najmanj v višini 50 % vrednosti ce-
lotnega programa (ovrednoteno prostovoljsko delo, ki ga 
prijavitelj uveljavlja kot sofinanciranje, ne sme presegati 
10 % vrednosti prijavljenega programa);

7. imajo poravnane finančne obveznosti do Mestne 
občine Koper;

8. prijavitelj prijavljenega programa ne izvaja kot 
del javne službe;

9. prijavitelj se zavezuje, da bo med izvajanjem pro-
grama dosledno spoštoval varovanje osebnih podatkov 
skladno z veljavno področno zakonodajo;

10. usposobljeni prostovoljci pri izvajanju programa 
upoštevajo načelo varstva uporabnikov prostovoljskega 
dela iz 11. člena Zakona o prostovoljstvu in

11. prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju 
in o prijavljenem programu z namenom objave rezulta-
tov na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o 
dostopu informacij javnega značaja in o varstvu osebnih 
podatkov.

Prijavitelj se lahko na Javni razpis za sofinanciranje 
programov na področju socialnega varstva v Mestni ob-
čini Koper za leto 2023, prijavi z največ tremi različnimi 
programi.

Prijavitelj se s svojimi programi za leto 2023 lahko 
prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne 
občine Koper za leto 2023, in sicer na tisti razpis, ka-
terega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji 
del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni 
razpis za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper 
za leto 2023, za prijave na javni razpis za sofinanciranje 
športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2023 
in za prijave na javni razpis za sofinanciranje preventiv-
nih programov v vrtcih in šolah v Mestni občini Koper, 
namenjenih preprečevanju in reševanju socialnih stisk 
za leto 2023.

V. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov, bodo upo-

rabljena naslednja merila:
A) Splošna merila (do 70 % vrednosti meril za do-

delitev sredstev)
1. Kvaliteta in realnost predloženega programa:
– program ima postavljene jasne in merljive cilje, ki 

so v skladu s predmetom razpisa;
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– program ima opredeljen ustrezen način evalvira-
nja doseganja ciljev programa in je aktivno vključen v 
sistem evalviranja;

– metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti v 
programu so jasno opredeljeni in omogočajo doseganje 
ciljev programa;

– uporabniki programa so jasno opredeljeni in sodi-
jo v ranljivo skupino;

– pogoji za vključitev uporabnikov so jasno dolo-
čeni;

– program ima zagotovljene prostorske in kadrov-
ske pogoje za izvajanje programa (predloženi program 
bodo izvajali strokovnjaki s primerno izobrazbo, kot na 
primer strokovnjaki s področja socialnega dela, psiholo-
ške ali biopsihološke smeri, pedagoške smeri in njenih 
specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdra-
vstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri 
z ustrezno specializacijo itd. v ustreznih prostorih glede 
na vsebino programa in število uporabnikov);

– prijavitelj ima za prijavljeni program zagotovljeno 
supervizijo.

2. Finančna konstrukcija programa:
– program ima pregledno, jasno, uravnoteženo in 

natančno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov 
izvajanja programa, iz katere so razvidni prihodki in od-
hodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež 
javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež 
sredstev iz drugih virov.

3. Dosedanje delo oziroma reference:
– izkušnje oziroma reference prijavitelja na podro-

čju, za katero se prijavlja in
– sofinanciranje programov oziroma vsebin s po-

dročja, na katero se prijavitelj prijavlja v letih 2021 in 
2022.

B) Dodatna merila (do 30 % vrednosti meril za do-
delitev sredstev

1. Izvajanje programa je na področju socialnega 
varstva po presoji komisije lokalnega pomena oziroma 
pomembno za občino;

2. prijavitelj ima status humanitarne organizacije, 
ali status društva oziroma status nevladne organizaci-
je v javnem interesu na področju socialnega varstva, 
zdravstva, humanitarne dejavnosti, družinske politike 
ali vzgoje in izobraževanja ali status invalidske orga-
nizacije;

3. program je opredeljen kot javni, razvojni, eksperi-
mentalni ali dopolnilni socialnovarstveni program;

4. v izvajanje programa so vključeni tudi prosto-
voljci;

5. število uporabnikov iz Mestne občine Koper, 
vključenih v program v letu 2022;

6. programi se izvajajo na področju obalnih občin 
(sedež, enota, izpostava itd.).

Znotraj sklopa programov na področju dela z zasvo-
jenimi bodo prednostno obravnavani prijavitelji:

– ki imajo sedež v Mestni občini Koper;
– ki izvajajo program na področju uporabe nedovo-

ljenih psihoaktivnih substanc;
– programi, ki izvajajo tudi aktivno terensko delo, ki 

poteka od ponedeljka do petka;
– program zagotavlja izmenjavo injekcij in ostalega 

sterilnega pribora za uporabo nedovoljenih psihoaktiv-
nih substanc;

– programi, ki so imeli v letu 2022 vsaj 100 uporab-
nikov iz Mestne občine Koper;

– programi, ki niso del rednega izvajanja stanovanj-
skih skupin za osebe s težavami zaradi zasvojenosti.

Komisija za pregled prijav in pripravo predloga raz-
delitve sredstev po Javnem razpisu za sofinanciranje 

programov na področju socialnega varstva v Mestni 
občini Koper za leto 2023 (v nadaljevanju komisija za 
pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev) 
bo izvedla presojo primernega zneska sofinanciranja 
programov z vidika zaprošenih sredstev in meril, ob 
primerjavi istovrstnih programov ter ob upoštevanju spe-
cifičnosti posamezniih prijavljenih programov. Mestna 
občina Koper bo posamezne programe sofinancirala 
največ do višine pričakovanih sredstev in glede na raz-
pložljiva proračunska sredstva.

Merila za izbor izvajalcev so podrobneje opredelje-
na v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

VI. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena 

sofinanciranju programov za leto 2023, znaša največ 
do 115.000,00 EUR.

Mestna občina Koper si pridržuje pravico do spre-
membe okvirne višine sredstev skladno s sprejetim pro-
računom za leto 2023.

Komisija za pregled prijav in pripravo predloga raz-
delitve sredstev lahko sredstva, namenjena za javni raz-
pis za sofinanciranje programov na področju socialnega 
varstva v mestni občini Koper za leto 2023, prerazporedi 
tudi po namembnosti porabe. Nerazporejena sredstva 
se lahko prerazporedijo tudi na druga področja prora-
čunske porabe.

VII. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti 
porabljena za delovanje v letu 2023, v skladu s predpisi, 
ki določajo izvrševanje proračuna.

VIII. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcu prijave za leto 2023, ki je sestavni del raz-
pisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati v celoti 
izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki 
in prilogami, navedenimi v obrazcu prijave.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni 
ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumen-
taciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le 
tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, 
katerih prijave ne bodo formalno popolne, bodo pozvani 
k dopolnitvi prijav. Če prijav v roku osem dni od vročitve 
poziva k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, 
bodo le-te zavržene. Obrazec prijave – Osnovni podatki 
o prijavitelju ni predmet dopolnitve.

Prejemnik sredstev je dolžan zagotoviti gospodarno 
in učinkovito porabo javnih sredstev, da uspešno doseže 
cilje svojega delovanja, določene skladno s predpisi, ki 
urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev.

IX. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot pripo-

ročeno pošiljko najkasneje do petka, 3. marca 2023 na 
naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 
Koper, ali jo do tega dne oddati v glavni pisarni Mestne 
občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (pritličje 
desno), in sicer v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: 
»Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov 
na področju socialnega varstva v Mestni občini Koper 
za leto 2023, št. 122-5/2023«. Na hrbtni strani mora biti 
napisan naslov prijavitelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene 
in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno 
označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.

X. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav, ki ga bo vodila komisija za pregled 

prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev, bo najka-
sneje v roku osmih dni po poteku roka za oddajo prijav, 
in sicer 10. 3. 2023.
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Komisija za pregled prijav in pripravo predloga raz-
delitve sredstev bo najkasneje v roku osmih dni od 
zaključka odpiranja prijav prijavitelje, katerih prijave ne 
bodo popolne, pozvala, da jih v roku osmih dni dopolnijo. 
Prijave, ki ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za 
dopolnitev, bodo zavržene.

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

Na podlagi predloga komisije za pregled prijav in 
pripravo predloga razdelitve sredstev bo o izbranih in 
zavrnjenih programih ter zavrženih prijavah na prvi sto-
pnji s sklepom odločil vodja Urada za družbene dejav-
nosti Mestne občine Koper. Zoper ta sklep je dovoljena 
pritožba v roku osmih dni od njegove vročitve na župana 
Mestne občine Koper. Pritožba se vloži pisno ali poda 
ustno na zapisnik, oboje pri organu, ki je sklep izdal. 
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi 
prijavitelji.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obve-
ščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene po-
godbe o sofinanciranju programov v letu 2023, s kateri-
mi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih 
sredstev.

XII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od 
dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo 
prijav v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 
ulica 10, Koper (pritličje desno), vsak dan v času uradnih 
ur ali na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: 
www.koper.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo 
zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti Mestne 
občine Koper, tel. 05/664-62-47.

Mestna občina Koper

Št. 181-1/2023 Ob-1285/23
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20, 11/22, 96/22, 105/22 
– ZZNŠPP, 149/22), 42. člena Statuta Mestne občine 
Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni 
list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in sklepa Žu-
pana, št. 181-1/2023 z dne 27. 1. 2023 Mestna občina 
Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov  

za promocijo zdravja v Mestni občini Koper  
v letu 2023

I. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega 
razpisa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 
Koper.

II. Predmet in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje progra-

mov in projektov, ki spodbujajo promocijo, izobraževa-
nja, krepitev, varovanje in ohranjanje zdravja v Mestni 
občini Koper v letu 2023, in sicer programov in projek-
tov, ki:

– krepijo informiranost in ozaveščanje občanov o 
pomenu zdravja in zdravega načina življenja,

– s promocijo zdravega načina življenja krepijo 
zdravje prebivalstva,

– spodbujajo medsektorsko sodelovanje in povezo-
vanje v skupnih prizadevanjih za promocijo, krepitev in 
varovanje zdravja,

– spodbujajo razvoj novih oziroma nadgradnjo ob-
stoječih programov in storitev na področju promocije, 
krepitve, ohranjanja in varovanja zdravja,

– prispevajo k opolnomočenju prebivalstva za la-
stno skrb za krepitev in ohranjanje zdravja,

– neposredno prispevajo h krepitvi zdravja, reševa-
nju in lajšanju zdravstvenih stisk in težav ranljivih skupin 
prebivalstva ter zdravstveni preventivi.

Sofinancirani bodo tudi projekti iz Programa Koper 
– zdravo mesto (promocijski projekti, kot na primer zlo-
ženke, filmčki, brošure, letaki in drugi izdelki, za zdrav 
življenjski slog in krepitev zdravja občanov ter demon-
stracijski projekti za zdrav življenjski slog in krepitev 
zdravja občanov, kot so pohodi, delavnice, predstavitve, 
predavanja, prireditve ipd.).

III. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, 

ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o 
ustanovah in Zakona o zavodih ali druge organizacije, 
katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten in imajo 
uradni sedež na območju Republike Slovenije.

Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki:
– prijavljajo program oziroma projekt, ki je predmet 

razpisa in ni financiran kot redna dejavnost javnih služb 
na področju zdravstva,

– imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno dejav-
nost oziroma namen delovanja, ki zajema razpisana 
področja iz II. točke razpisne dokumentacije,

– delujejo na območju Mestne občine Koper in so 
registrirana v Sloveniji,

– omogočajo vključevanje članov oziroma uporab-
nikov iz Mestne občine Koper,

– delujejo s ciljem pospeševanja promocije, varova-
nja, krepitve in ohranjanja zdravja na območju Mestne 
občine Koper,

– na prireditvah v sklopu prijavljenih programov 
oziroma projektov (pohodih, delavnicah, predstavitvah, 
predavanjih, prireditvah ipd.) ne bodo uporabljali plastič-
nih izdelkov oziroma bodo prireditve organizirane s čim 
manj odpadnega materiala,

– imajo poravnane finančne obveznosti do Mestne 
občine Koper,

– se bodo obvezno vključila v prireditev Dan zdrav-
ja-Koper-zdravo mesto.

Sofinancirane ne bodo:
– redne dejavnosti zavodov ali društev (npr. redne 

vadbe, ki se financirajo iz vadnine), organizacija poči-
tnic, izletov, taborov in letovanj),

– stroški vezani na redno dejavnost (posredni stro-
ški-največ 10 % odobrenih sredstev), kot so najemnina 
za poslovni prostor, kjer ima prijavitelj sedež (če ima 
prijavitelj v najemu prostor Mestne občine Koper ali ni 
iz Mestne občine Koper), npr. telovadnica za redno de-
javnost, naročnina za telefon, plača redno zaposlenega,

– članarine,
– investicije in investicijsko vzdrževanje.
Za upravičene projekte iz Programa Koper – zdra-

vo mesto se štejejo predstavitve ali dejavnosti, ki vklju-
čujejo praktičen prikaz projekta, meritve, animacijo za 
javnost, interaktivne vsebine ipd. Za projekt se šteje tudi 
sodelovanje na prireditvi Teden mobilnosti. Predstavitev 
na stojnici s predstavitvenim letakom se ne šteje za 
upravičen projekt iz razpisa.

Prijavitelj se lahko na Javni razpis za sofinanciranje 
programov in projektov za promocijo zdravja v Mestni 
občini Koper v letu 2023 prijavi z največ tremi različnimi 
programi.

http://www.koper.si
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Prijavitelj se s svojimi programi oziroma projekti 
za leto 2023 lahko prijavi samo na enega izmed javnih 
razpisov Mestne občine Koper za leto 2023, in sicer na 
tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni 
oziroma večji del programa prijavitelja. To ne velja za 
prijave na Javni razpis za sofinanciranje prireditev v 
Mestni občini Koper za leto 2023 in za prijave na Javni 
razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni 
občini Koper za leto 2023.

IV. Merila za dodelitev sredstev
Merila za dodelitev sredstev:
– delovanje prijavitelja (do 60 točk),
– kvaliteta prijavljenega programa oziroma projekta 

(do 170 točk),
– sodelovanje v sklopu prijavljenega programa ozi-

roma projekta (do 50 točk),
– finančna konstrukcija prijavljenega programa ozi-

roma projekta (do 20 točk).
Merila za izbor izvajalcev so podrobneje opredelje-

na v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
Komisija za pregled prijav in pripravo predloga raz-

delitve sredstev bo izvedla presojo primernega zneska 
sofinanciranja programov z vidika zaprošenih sredstev, 
kvalitete prijavljenega programa, pomembnosti prija-
vljenega programa oziroma projekta ter drugih virov 
sofinanciranja. Presoja komisije bo, poleg zbranih točk, 
osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za 
posamezno prijavo.

V. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena 

realizaciji/sofinanciranju programov in projektov za pro-
mocijo zdravja v Mestni občini Koper v letu 2023 znaša 
največ do 12.000,00 EUR.

Mestna občina Koper si pridržuje pravico do spre-
membe okvirne višine sredstev skladno s sprejetim pro-
računom za leto 2023.

VI. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti 
porabljena v letu 2023 v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

VII. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcu prijave za leto 2023, ki je sestavni del raz-
pisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati v celoti 
izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki 
in prilogami, navedenimi v obrazcu prijave.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni 
ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumen-
taciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le 
tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, 
katerih prijave ne bodo formalno popolne bodo pozvani 
k dopolnitvi prijav. Če prijav v roku osem dni od vročitve 
poziva k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, 
le-te bodo zavržene. Obrazec 1 – Podatki o prijavitelju 
programa ni predmet dopolnitve.

Prijavitelj s podpisom izjave na razpisnem obrazcu 
soglaša s preverjanjem namenske porabe proračunskih 
sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s 
strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Prejemnik sredstev je dolžan zagotoviti gospodarno 
in učinkovito porabo javnih sredstev, da uspešno doseže 
cilje svojega delovanja, določene skladno s predpisi, ki 
urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev.

VIII. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot pripo-

ročeno pošiljko najkasneje do petka, 3. marca 2023, na 
naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 
Koper, ali jo do tega dne oddati v glavni pisarni Mestne 
občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje 
desno, in sicer v času uradnih ur.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z ozna-
ko: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje progra-
mov in projektov za promocijo zdravja v Mestni občini 
Koper za leto 2023, št. 181-1/2023«. Na hrbtni strani 
mora biti naveden naslov pošiljatelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene 
in pravočasno oddane. Nepravočasne prijave bodo za-
vržene.

IX. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav, ki ga 
bo vodila komisija za pregled prijav in pripravo pre-
dloga razdelitve sredstev, bo najkasneje v roku osmih 
dni po poteku roka za oddajo prijav, in sicer v četrtek, 
9. 3. 2023.

Komisija za pregled prijav in pripravo predloga raz-
delitve sredstev bo najkasneje v roku osmih dni od 
zaključka odpiranja prijav prijavitelje, katerih prijave ne 
bodo popolne, pozvala, da jih v roku osmih dni dopolnijo.

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

Na podlagi predloga komisije za pregled prijav in 
pripravo predloga razdelitve sredstev bo o izbranih in 
zavrnjenih programih oziroma projektih ter zavrženih 
prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil vodja Urada 
za družbene dejavnosti Mestne občine Koper. Zoper ta 
sklep je dovoljena pritožba v roku osmih dni od njegove 
vročitve na župana Mestne občine Koper. Pritožba se 
vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje pri organu, 
ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa po-
godb z izbranimi prijavitelji.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obve-
ščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene po-
godbe o sofinanciranju programov oziroma projektov v 
letu 2023, s katerimi bodo določeni pogoji in način kori-
ščenja proračunskih sredstev.

XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od 
dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo 
prijav v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 
ulica 10, Koper (pritličje desno), vsak dan v času uradnih 
ur ali na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: 
www.koper.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo 
zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti Mestne 
občine Koper, tel. 05/664-62-47.

Mestna občina Koper

Št. 122-6/2023 Ob-1286/23
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20, 11/22, 96/22, 105/22 
– ZZNŠPP, 149/22) in 42. člena Statuta Mestne občine 
Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni 
list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08 in 33/18) in sklepa Žu-
pana, št. 122-6/2023 z dne 27. 1. 2023, Mestna občina 
Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov na področju 

brezplačnega svetovanja za socialno ogrožene 
občane Mestne občine Koper za leto 2023

I. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega 
razpisa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 
Koper.

II. Predmet in cilj javnega razpisa je sofinanciranje 
programov na področju brezplačnega svetovanja za 

http://www.koper.si
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socialno ogrožene občane Mestne občine Koper za 
leto 2023.

III. Razpisna področja
Mestna občina Koper bo v sklopu Javnega razpisa 

za sofinanciranje programov na področju brezplačnega 
svetovanja za socialno ogrožene občane Mestne občine 
Koper za leto 2023 sofinancirala programe, na nasle-
dnjih področjih:

a) Program brezplačnega psihosocialnega sveto-
vanja

b) Program brezplačnega pravnega svetovanja.
IV. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na Javni razpis za sofinanciranje programov za 

sofinanciranje programov na področju brezplačnega 
svetovanja za socialno ogrožene občane Mestne ob-
čine Koper za leto 2023 se lahko prijavijo prijavitelji, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
2. program izvajajo za uporabnike iz Mestne občine 

Koper;
3. so registrirani kot zavod in imajo dejavnost soci-

alnega varstva, humanitarno dejavnost, ali dejavnost, ki 
je predmet razpisa, opredeljeno v ustanovitvenih aktih;

4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske po-
goje za izvajanje programa;

5. prijavitelj je pravna oseba, ki je na dan zaključka 
roka za prijavo na javni razpis registrirana za opravljanje 
dejavnosti socialnega varstva, humanitarne dejavnosti 
ali dejavnosti, ki je predmet razpisa najmanj tri leta;

6. imajo za izvajanje programa v letu 2023 predvi-
deno sofinanciranje programa s strani drugih sofinancer-
jev, najmanj v višini 20 % vrednosti celotnega programa 
(ovrednoteno prostovoljsko delo, ki ga prijavitelj uvelja-
vlja kot sofinanciranje, ne sme presegati 10 % vrednosti 
prijavljenega programa);

7. imajo poravnane finančne obveznosti do Mestne 
občine Koper;

8. prijavitelj prijavljenega programa ne izvaja kot 
del javne službe;

9. prijavitelj se zavezuje, da bo med izvajanjem pro-
grama dosledno spoštoval varovanje osebnih podatkov 
skladno z veljavno področno zakonodajo;

10. usposobljeni prostovoljci pri izvajanju programa 
upoštevajo načelo varstva uporabnikov prostovoljskega 
dela iz 11. člena Zakona o prostovoljstvu in

11. prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju 
in o prijavljenem programu z namenom objave rezulta-
tov na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o 
dostopu informacij javnega značaja in o varstvu osebnih 
podatkov.

Prijavitelj se s svojimi programi za leto 2023 lahko 
prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne 
občine Koper za leto 2023, in sicer na tisti razpis, kate-
rega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji del 
programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni raz-
pis za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za 
leto 2023 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje 
športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2023.

V. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov bodo upo-

rabljena naslednja merila:
1. Kvaliteta in realnost predloženega programa do 

150 točk;
2. Finančna konstrukcija programa do 15 točk;
3. Dosedanje delo oziroma reference do 50 točk in
4. Izvajanje programa je na področju brezplačnega 

svetovanja za socialno ogrožene občane po presoji ko-
misije lokalnega pomena oziroma pomembno za občino 
do 30 točk.

Komisija za pregled prijav in pripravo predloga raz-
delitve sredstev bo prijavljene programe ocenila v skla-
du z merili za dodelitev sredstev in z vidika zaprošenih 
sredstev. Presoja komisije bo, poleg zbranih točk, osno-
va za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posa-
mezno prijavo. Mestna občina Koper bo posamezne 
programe sofinancirala največ do višine pričakovanih 
sredstev in glede na razpložljiva proračunska sredstva.

Za razpisani področji, in sicer a) Program brezplač-
nega psihosocialnega svetovanja in b) Program brez-
plačnega pravnega svetovanja bo za vsako področje 
izbran izvajalec, ki po presoji komisije izpolnjuje vse 
pogoje in dosega najvišje število točk v skladu z opre-
deljenimi merili za dodelitev sredstev.

Če dva ali več prijavljenih programov doseže enako 
število točk, bo o izboru izvajalca ob primerjavi istovr-
stnih programov in upoštevanju specifičnosti posame-
znih prijavljenih programov odločila komisija za pregled 
prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev.

Merila za izbor izvajalcev so podrobneje opredelje-
na v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

VI. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena 

sofinanciranju programov za leto 2023, znaša največ 
do 33.800,00 EUR.

Mestna občina Koper si pridržuje pravico do spre-
membe okvirne višine sredstev skladno s sprejetim pro-
računom za leto 2023.

Komisija za pregled prijav in pripravo predloga raz-
delitve sredstev lahko sredstva, namenjena za Javni 
razpis za sofinanciranje programov na področju brez-
plačnega svetovanja za socialno ogrožene občane Me-
stne občine Koper za leto 2023, prerazporedi tudi po 
namembnosti porabe. Nerazporejena sredstva se lah-
ko prerazporedijo tudi na druga področja proračunske 
porabe.

VII. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti 
porabljena za delovanje v letu 2023, v skladu s predpisi, 
ki določajo izvrševanje proračuna.

VIII. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcu prijave za leto 2023, ki je sestavni del raz-
pisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati v celoti 
izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki 
in prilogami, navedenimi v obrazcu prijave.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni 
ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumen-
taciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le 
tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, 
katerih prijave ne bodo formalno popolne bodo pozvani 
k dopolnitvi prijav. Če prijav v roku osem dni od vročitve 
poziva k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, 
le-te bodo zavržene. Obrazec prijave – Osnovni podatki 
o prijavitelju ni predmet dopolnitve.

Prejemnik sredstev je dolžan zagotoviti gospodarno 
in učinkovito porabo javnih sredstev, da uspešno doseže 
cilje svojega delovanja, določene skladno s predpisi, ki 
urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev.

IX. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot pripo-

ročeno pošiljko najkasneje do petka, 3. marca 2023 na 
naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 
Koper, ali jo do tega dne oddati v glavni pisarni Mestne 
občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (pritličje 
desno), in sicer v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: 
»Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje progra-
mov na področju brezplačnega svetovanja za socialno 
ogrožene občane Mestne občine Koper za leto 2023, 
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št. 122-6/2023«. Na hrbtni strani mora biti napisan na-
slov prijavitelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene 
in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno 
označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.

X. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav, ki ga bo vodila komisija za pregled 

prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev, bo najka-
sneje v roku osmih dni po poteku roka za oddajo prijav, 
in sicer 10. 3. 2023.

Komisija za pregled prijav in pripravo predloga raz-
delitve sredstev bo najkasneje v roku osmih dni od 
zaključka odpiranja prijav prijavitelje, katerih prijave ne 
bodo popolne, pozvala, da jih v roku osmih dni dopolnijo. 
Prijave, ki ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za 
dopolnitev, bodo zavržene.

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

Na podlagi predloga komisije za pregled prijav in 
pripravo predloga razdelitve sredstev bo o izbranih in 
zavrnjenih programih ter zavrženih prijavah na prvi sto-
pnji s sklepom odločil vodja Urada za družbene dejav-
nosti Mestne občine Koper. Zoper ta sklep je dovoljena 
pritožba v roku osmih dni od njegove vročitve na župana 
Mestne občine Koper. Pritožba se vloži pisno ali poda 
ustno na zapisnik, oboje pri organu, ki je sklep izdal. 
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi 
prijavitelji.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obve-
ščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene po-
godbe o sofinanciranju programov v letu 2023, s kateri-
mi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih 
sredstev.

XII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od 
dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo 
prijav v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 
ulica 10, Koper (pritličje desno), vsak dan v času uradnih 
ur ali na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: 
www.koper.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo 
zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti Mestne 
občine Koper, tel. 05/66-46-247.

Mestna občina Koper

Št. 122-7/2023 Ob-1287/23
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20, 11/22, 96/22, 105/22 
– ZZNŠPP, 149/22) in 42. člena Statuta Mestne občine 
Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni 
list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08 in 33/18) in sklepa Žu-
pana, št. 122-7/2023 z dne 27. 1. 2023, Mestna občina 
Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje preventivnih programov  

v vrtcih in šolah v Mestni občini Koper, namenjenih 
preprečevanju in reševanju socialnih stisk  

za leto 2023
I. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega 

razpisa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 
Koper.

II. Predmet in cilj javnega razpisa je sofinanciranje 
preventivnih programov za otroke in mladostnike v jav-

nih vrtcih in šolah v Mestni občini Koper, namenjenih 
preprečevanju in reševanju socialnih stisk za leto 2023, 
in sicer:

a) Psihosocialno svetovanje in psihosocialna po-
moč za otroke in mladostnike (individualno oziroma v 
manjših, podpornih skupinah);

b) Preventivne delavnice na temo preprečevanja 
zasvojenosti z digitalnimi mediji (varna uporaba televi-
zije, digitalnih naprav in spleta ter preprečevanje nasilja 
na spletnih forumih in telefonskega ustrahovanja);

c) Preventivne delavnice na temo preprečevanja 
samopoškodovalnega in samomorilnega vedenja otrok 
in mladostnikov;

d) Preventivne delavnice na temo preprečevanja 
nasilja (medvrstniško nasilje in/ali nasilje v družini);

e) Preventivne delavnice na temo preprečevanja 
zasvojenosti z alkoholom in/ali s tobakom ter nedovo-
ljenimi psihoaktivnimi snovmi;

f) Preventivne delavnice na temo socialno-emocio-
nalnega učenja (zviševanje socialne in čustvene kom-
petentnosti, trening socialnih veščin in upravljanje z 
medosebnimi odnosi);

g) Preventivne delavnice na temo motenj hranjenja.
Predmet sofinanciranja ne bodo programi, ki so že 

v celoti financirani iz proračunskih sredstev in drugih 
javnih virov ter investicijski stroški.

Predmet sofinanciranja so tudi programi za otroke 
in mladostnike, ki so vključeni v programe osnovnošol-
skega izobraževanja v javnih zavodih za izobraževanje 
odraslih in v aktivnosti Zavoda za mladino, kulturo in 
turizem Koper.

Psihosocialno svetovanje in psihosocialna pomoč 
ter preventivne delavnice so namenjene:

– otrokom, vključenim v programe predšolske vzgo-
je v javnih vrtcih Mestne občine Koper;

– otrokom, vključenim v programe osnovnošolske-
ga izobraževanja v osnovnih šolah Mestne občine Ko-
per,

– otrokom in mladostnikom, vključenim v programe 
srednješolskega izobraževanja, ki imajo sedež v Mestni 
občini Koper ter

– otrokom in mladostnikom, vključenim v progra-
me osnovnošolskega izobraževanja v javnih zavodih za 
izobraževanje odraslih, ki imajo sedež v Mestni občini 
Koper in v aktivnosti Zavoda za mladino, kulturo in tu-
rizem Koper.

Izvajalci programov se za izvajanje programov do-
govarjajo neposredno z javnimi vzgojno-izobraževalni-
mi zavodi, javnimi zavodi za izobraževanje odraslih v 
Mestni občini Koper in aktivnosti Zavoda za mladino, 
kulturo in turizem Koper.

Zaželeno je, da se delavnice izvedejo v vseh javnih 
vzgojno-izobraževalnih zavodih (vrtcih, šolah, srednjih 
šolah), ki imajo sedež v Mestni občini Koper.

III. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis za sofinanciranje preventivnih pro-

gramov v vrtcih in šolah v Mestni občini Koper, name-
njenih preprečevanju in reševanju socialnih stisk za leto 
2023, se lahko prijavijo zavodi (razen vzgojno-izobra-
ževalnih zavodov ter javnih zavodov za izobraževanje 
odraslih), društva in ustanove, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
2. program izvajajo za uporabnike iz Mestne občine 

Koper;
3. so registrirani kot društvo, zavod ali ustanova in 

imajo dejavnost socialnega varstva, humanitarno dejav-
nost, ali dejavnost, ki je predmet razpisa, opredeljeno v 
ustanovitvenih aktih;

http://www.koper.si
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4. imajo zagotovljene kadrovske pogoje za izvaja-
nje programa;

5. prijavitelj je pravna oseba, ki je na dan zaključka 
roka za prijavo na javni razpis, registrirana za opravlja-
nje dejavnosti socialnega varstva, humanitarne dejavno-
sti ali dejavnosti, ki je predmet razpisa najmanj dve leti;

6. s prijavljenim programom zagotavljajo brezplač-
no sodelovanje javnih zavodov in uporabnikov ter do-
stopnost vsem otrokom in mladostnikom pod enakimi 
pogoji na območju Mestne občine Koper;

7. prijavljajo program, ki ni v celoti financiran iz pro-
računskih sredstev in drugih javnih virov;

8. nihče od izvajalcev pri izvedbi programa ni evi-
dentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena 
oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedota-
kljivost;

9. prijavitelj se zavezuje, da bo med izvajanjem pro-
grama dosledno spoštoval varovanje osebnih podatkov 
skladno z veljavno področno zakonodajo;

10. usposobljeni prostovoljci pri izvajanju programa 
upoštevajo načelo varstva uporabnikov prostovoljskega 
dela iz 11. člena Zakona o prostovoljstvu;

11. prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju 
in o prijavljenem programu z namenom objave rezulta-
tov na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o 
dostopu informacij javnega značaja in o varstvu osebnih 
podatkov in

12. posamezna izvedba programa traja najmanj 
eno šolsko uro in največ dve šolski uri in

13. imajo poravnane finančne obveznosti do Me-
stne občine Koper.

Najvišja možna zaprošena vrednost za sofinancira-
nje Mestne občine Koper posamezne izvedbe programa 
(psihosocialnega svetovanja in psihosocialne pomoči ali 
preventivne delavnice) je 50,00 EUR za eno šolsko uro 
in vključuje vse stroške izvedbe.

IV. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov bodo upo-

rabljena naslednja merila:
1. kvaliteta in izvedljivost prijavljenega programa 

glede na zagotovljene kadrovske pogoje (do 30 točk);
2. dosedanje delo oziroma izkušnje (do 30 točk);
3. sedež prijavitelja v Mestni občini Koper oziro-

ma delovanje na območju Mestne občine Koper (do 
10 točk);

4. pregledna, jasna, uravnotežena in natančna fi-
nančna konstrukcija prihodkov in odhodkov izvajanja 
programa (do 15 točk);

5. jasno opredeljeni in ustrezni nameni in cilji pro-
grama (do 20 točk) in

6. jasno opredeljene in ustrezne metode in načini 
dela programa (do 20 točk).

Komisija za pregled prijav in pripravo predloga raz-
delitve sredstev po Javnem razpisu za sofinanciranje 
preventivnih programov v vrtcih in šolah v Mestni občini 
Koper, namenjenih preprečevanju in reševanju socialnih 
stisk za leto 2023 (v nadaljevanju komisija za pregled 
prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev) bo prija-
vljene programe ocenila v skladu z merili za dodelitev 
sredstev, z vidika zaprošenih sredstev in vidika najvišje 
možne zaprošene vrednost sofinanciranja Mestne obči-
ne Koper za posamezno izvedbo programa (psihosoci-
alnega svetovanja in psihosocialne pomoči/preventivne 
delavnice). Presoja komisije bo, poleg zbranih točk, 
osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za 
posamezno prijavo. Mestna občina Koper bo posame-
zne programe oziroma projekte sofinancirala največ do 
višine pričakovanih sredstev in glede na razpoložljiva 
proračunska sredstva.

V. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena 

sofinanciranju programov za leto 2023 znaša največ do 
20.000,00 EUR.

Mestna občina Koper si pridržuje pravico do spre-
membe okvirne višine sredstev skladno s sprejetim pro-
računom za leto 2023.

Komisija za pregled prijav in pripravo predloga raz-
delitve sredstev lahko sredstva, namenjena za javni raz-
pis za sofinanciranje programov na področju socialnega 
varstva v Mestni občini Koper za leto 2023, prerazporedi 
tudi po namembnosti porabe. Nerazporejena sredstva 
se lahko prerazporedijo tudi na druga področja prora-
čunske porabe.

VI. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena za delovanje v letu 2023, v skladu s predpisi, ki 
določajo izvrševanje proračuna.

VII. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcu prijave za leto 2023, ki je sestavni del raz-
pisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati v celoti 
izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki 
in prilogami, navedenimi v obrazcu prijave.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni 
ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumen-
taciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le 
tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, 
katerih prijave ne bodo formalno popolne bodo pozvani 
k dopolnitvi prijav. Če prijav v roku osem dni od vročitve 
poziva k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, 
bodo le-te zavržene. Obrazec prijave – Osnovni podatki 
o prijavitelju ni predmet dopolnitve.

Prejemnik sredstev je dolžan zagotoviti gospodarno 
in učinkovito porabo javnih sredstev, da uspešno doseže 
cilje svojega delovanja, določene skladno s predpisi, ki 
urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev.

VIII. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot pripo-

ročeno pošiljko najkasneje do petka, 3. marca 2023 na 
naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 
Koper, ali jo do tega dne oddati v glavni pisarni Mestne 
občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (pritličje 
desno), in sicer v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: 
»Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje preventiv-
nih programov v vrtcih in šolah v Mestni občini Koper, 
namenjenih preprečevanju in reševanju socialnih stisk 
za leto 2023, št. 122-7/2023«. Na hrbtni strani mora biti 
napisan naslov prijavitelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene 
in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno 
označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.

IX. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav, ki ga bo vodila komisija za pregled 

prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev, bo najka-
sneje v roku osmih dni po poteku roka za oddajo prijav, 
in sicer 9. 3. 2023.

Komisija za pregled prijav in pripravo predloga raz-
delitve sredstev bo najkasneje v roku osmih dni od 
zaključka odpiranja prijav prijavitelje, katerih prijave ne 
bodo popolne, pozvala, da jih v roku osmih dni dopolnijo. 
Prijave, ki ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za 
dopolnitev, bodo zavržene.

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

Na podlagi predloga komisije za pregled prijav in 
pripravo predloga razdelitve sredstev bo o izbranih in 
zavrnjenih programih ter zavrženih prijavah na prvi sto-
pnji s sklepom odločil vodja Urada za družbene dejavno-
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sti Mestne občine Koper. Zoper ta sklep je dovoljena pritož-
ba v roku osmih dni od njegove vročitve na župana Mestne 
občine Koper. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na za-
pisnik, oboje pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba 
ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obve-
ščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene po-
godbe o sofinanciranju preventivnih programov v vrtcih in 
šolah v Mestni občini Koper, namenjenih preprečevanju 
in reševanju socialnih stisk za leto 2023, s katerimi bodo 
določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od dne-
va objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav v 
glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Ko-
per (pritličje desno), vsak dan v času uradnih ur ali na sple-
tni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo 
zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti Mestne 
občine Koper, tel. 05/66-46-247.

Mestna občina Koper

Št. 354-6/2023-2 Ob-1288/23
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 

proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 
81/16, 164/20, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22), 
42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave 
št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 
39/08 in 33/18) in sklepa Župana, št. 354-6/2023-1 z dne 
27. 1. 2023 Mestna občina Koper objavlja

javni razpis 
za sofinanciranje programov in projektov društev 

in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja 
promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper  

v letu 2023 (v nadaljevanju: razpis)
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpi-

sa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-

sa je sofinanciranje projektov društev in drugih ustanov, 
katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v 
Mestni občini Koper (MOK) v letu 2023.

3. Pogoji in merila
Prijavitelj se s svojim projektom za leto 2023 lahko 

prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne 
občine Koper za leto 2023, in sicer na tisti razpis, kate-
rega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji del 
programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni raz-
pis za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za 
leto 2023 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje 
športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2023.

Na javni razpis se lahko prijavijo izključno društva in 
ustanove, katerih delovanje spodbuja razvoj in promoci-
jo varstva okolja in narave in, ki:

– delujejo na območju Mestne občine Koper in so 
registrirana v Sloveniji in

– delujejo s ciljem pospeševanja razvoja varovanja 
okolja in narave na območju Mestne občine Koper ali 
delujejo s ciljem varstva okolja in narave na območju 
Mestne občine Koper in

– omogočajo vključevanje članov oziroma uporab-
nikov iz Mestne občine Koper in

– se bodo obvezno vključila v prireditev Teden mo-
bilnosti v mesecu septembru (od 16. do 22. septembra 
2023) in

– imajo poravnane finančne obveznosti do Mestne 
občine Koper.

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, 
ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o 
ustanovah in Zakona o zavodih ali drugih organizacij, 
katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten in imajo 
uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije.

Predmet sofinanciranja bodo:
1. promocijski projekti (zloženke, filmčki, brošure, 

letaki in drugi izdelki),
2. demonstracijski projekti (pohodi, delavnice, pred-

stavitve, predavanja, prireditve),
3. projekti čiščenja, vzdrževanja registriranih rekre-

acijskih poti v Mestni občini Koper (učnih; www.map.
slovenska-istra.si),

4. projekti, ki temeljijo na sodelovanju in povezo-
vanju društev ter ustanov v skupnih prizadevanjih za 
promocijo varstva okolja in narave,

5. projekti, ki so inovativne narave in zanimivi za 
javnost, ter tako učinkoviti pri spodbujanju in promociji 
varovanja okolja in narave (predstavlja novost, je za-
nimiv po vsebini in predstavlja nov pristop k varovanju 
okolja ali ozaveščanju),

6. projekti, ki bodo promovirani in predstavljeni širši 
javnosti v medijih ter sredstvih javnega obveščanja.

Predmet sofinanciranja ne bodo:
1. redne dejavnosti društva, zavoda ali druge usta-

nove, kot so npr. organizacija počitnic, izletov, taborov 
in letovanj,

2. stroški vezani na redno dejavnost, kot so npr. na-
jemnina za poslovni prostor, naročnina za telefon, plača 
redno zaposlenega,

3. članarina,
4. investicije in investicijsko vzdrževanje,
5. osnovna sredstva.
– Prijavitelji lahko prijavijo največ tri projekte.
– Sodelovanje na prireditvi Teden mobilnosti se 

šteje kot projekt in je obvezno.
– Prav tako se šteje kot projekt tudi sodelovanje 

na prireditvi Dan zdravja, drugih organiziranih okoljskih 
dnevih, ki ni obvezno, sodelovanje pa doprinese več 
točk pri ocenjevanju.

– Predstavitev na stojnici samo s predstavitvenim 
letakom se ne šteje za upravičen projekt iz razpisa. Za 
upravičene projekte štejejo predstavitve ali dejavnosti, 
ki vključujejo praktičen prikaz projekta, animacijo za 
javnost, interaktivne vsebine ipd.

Merila za izbor prijav:
MERILA število točk

1. Sedež, čas delovanja, število članov ter delovanje predlagatelja (v javnem interesu) do 60
2. Vsebina, cilji, stalnost, pomembnost in trajanje projekta do 215 
3. Odmevnost, sodelovanje in dostopnost projekta do 110
4. Finančna konstrukcija projekta do 30

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni prijavitelj je 415.

http://www.koper.si
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1. Sedež, čas delovanja, število članov ter delovanje predlagatelja v javnem interesu

1.1 Sedež prijavitelja
Prijavitelj ima sedež v MO Koper 10
Prijavitelj ima poslovno enoto v MO Koper 5

1.2. Čas delovanja prijavitelja
Prijavitelj deluje več kot 10 let 10
Prijavitelj deluje več kot 5 do 10 let 5

1.3 Število članov s plačano članarino
od 10 do 25 članov 10
od 26 do 75 članov 20
nad 75 članov 30

1.4 Delovanje v javnem interesu* 10

2. Vsebina, cilji, stalnost, pomembnost in trajanje projekta

2.1 Vsebinsko vrednotenje projekta – kakovost in realnost projekta
Vsebinska zasnova projekta in utemeljitev sta v celoti v skladu z zahtevami prijavljenega 
obrazca.

100

Projekt neposredno prispeva k čistejšemu okolju (čistilna akcija ...)
Dogodki, aktivnosti so v celoti »brez plastike«
Uporaba trajnostnih načinov gibanja za izvedbo projekta
Ponovna uporaba izdelkov, zmanjšanje odpadne hrane …

do 40

Pričakovani učinki projekta (točkuje se od 1 do 5 točk, pri čemer je 1 – zelo slabo, 2 – slabo, 
3 – sprejemljivo, 4 – dobro in 5 – zelo dobro. 

1–5

2.2 Vrednotenje postavljenih ciljev – projekt ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu z javnim 
razpisom in izhajajo iz potreb uporabnikov
Cilji so jasno postavljeni in vplivajo na širšo populacijo 30
Cilji so jasno postavljeni in vplivajo na ožjo populacijo 20

2.3. Stalnost izvajanja projekta
Neprekinjeno, vsakodnevno izvajanje projekta preko celega leta 20
Kratkotrajno izvajanje projekta npr. v obliki delavnic, ki se izvajajo občasno 10
Projekt je izveden enkratno (promocija, ozaveščanje …) 5

2.4. Pomen projekta za Mestno občino Koper
Izjemen pomen 20
Je običajno pomemben 5

Komisija oceni pomembnost projekta.

3. Odmevnost, sodelovanje in dostopnost projekta
3.1. Odmevnost projekta: množičen obisk, odmev v splošni in strokovni javnosti

Objava izvedbe projekta v vsaj treh različnih promocijskih kanalih 30
Obveščanje zgolj članov organizacije 10
Za vsakega udeleženega strokovnjaka v projektu 10

3.2. Sodelovanje na prireditvah v organizaciji Mestne občine Koper v letu 2023, izvedba aktivnosti 
na obeležen »okoljski dan«, sodelovanje z drugimi organizacijami (skupna promocija, prenos 
dobrih praks in znanja …)
Teden mobilnosti v septembru obvezno
Dan zdravja 30
Okoljski dan obeležen v koledarju kot npr. Dan zemlje 20
Pri izvedbi projekta sodeluje le prijavitelj 5
Pri izvedbi projekta sodelujeta vsaj dve organizaciji 10
Pri izvedbi projekta sodelujejo 3 ali več organizacij 20

4. Finančna konstrukcija projekta
Projekt ima jasno opredeljene vire financiranja 10
Projekt ima jasno opredeljene stroške in njihovo namembnost 10
Projekt ima več jasno opredeljenih virov financiranja 10

Če prijavitelj prijavnega obrazca ne bo izpolnil v 
delih, ki so pomembni pri ocenjevanju, in komisija zgoraj 
navedenih meril ne bo mogla uporabiti (manjka določen 
podatek ali navedba), bo po odgovarjajočem merilu pri-
javitelju dodelila 0 točk.
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Več meril in v večji meri, kot jih izpolnjuje projekt, 
več točk bo dodeljenih prijavitelju. Število točk vpliva 
na uspešnost prijave in višino sredstev, ki jih bo prejel 
prijavitelj.

Izločitveno merilo:
Če so projekti neskladni s predmetom in nameni 

javnega razpisa, strokovna komisija prijavo izloči in je 
ne ocenjuje.

Prijavljeni projekt ni v celoti financiran iz proračun-
skih sredstev ali drugih javnih virov.

4. Obveznosti
Pogoj za uspešno kandidaturo je sodelovanje pri-

javitelja s projektom v sklopu Evropskega tedna mobil-
nosti, v primeru uspešne kandidature na razpisu pa bo 
prijavitelj moral izpolnjevati še naslednje:

– navajati Mestno občino Koper z njenim logotipom 
na vseh tiskanih materialih, ki so sestavni del promocij-
skih in drugih aktivnosti v zvezi s projektom,

– navajati Mestno občino Koper v vseh izjavah za 
javnost, na novinarskih konferencah in vabilih v zvezi s 
projektom ter drugih pojavljanjih sofinanciranega pro-
jekta v medijih,

– izročiti Mestni občini Koper dogovorjeno število 
kosov oziroma izvodov, če se sofinancira priprava ozi-
roma izdelava izdelka,

– vključiti v prireditev Teden mobilnosti v mesecu 
septembru (od 16. do 22. septembra 2023).

5. Višina sredstev: skupna okvirna višina sredstev, 
ki je namenjena sofinanciranju projektov in programov 
za leto 2023, znaša največ do 13.200 EUR. MOK si pri-
držuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev 
skladno s sprejetim proračunom za leto 2023.

6. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo 
biti porabljena v letu 2023, v skladu s predpisi, ki dolo-
čajo izvrševanje proračuna.

7. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcu prijave za leto 2023, ki je sestavni del raz-
pisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati v celoti 
izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki 
in prilogami, navedenimi v obrazcu prijave.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni 
ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumen-
taciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le 
tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, 
katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih pri-
log in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi 
prijav. V kolikor prijav v roku osmih dni od vročitve po-
ziva k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, 
le-te bodo zavržene. »Obrazec I. – Prijavni obrazec ni 
predmet dopolnitve«.

Prijavitelj s podpisom izjave na razpisnem obrazcu 
soglaša s preverjanjem namenske porabe proračunskih 
sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s 
strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot pripo-

ročeno pošiljko najkasneje do 3. marca 2023, na naslov 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, 
ali jo do tega dne oddati v glavni pisarni Mestne občine 
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in 
sicer v času uradnih ur.

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave 
na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni 
ali dopolni na enak način, kot velja za pošiljanje prijave.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z ozna-
ko: Javni razpis za sofinanciranje programov in projek-
tov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbu-

ja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper v letu 
2023, »Ne odpiraj, št. 354-6/2023«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošilja-
telja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene 
in pravočasno oddane. Nepravočasne prijave bodo za-
vržene.

9. Odpiranje prijav in obvestilo o izidu javnega raz-
pisa

Odpiranje prijav, ki ga bo vodila komisija za pregled 
prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev, bo najka-
sneje v roku osmih dni po poteku roka za oddajo prijav, 
in sicer v ponedeljek, 13. 3. 2023.

Pri odpiranju prijav bo komisija ugotavljala popol-
nost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če komisija 
ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 8 dni od odpiranja 
prijav pozove prijavitelja, da vlogo dopolni v roku 8 dni 
od prejema poziva. Če prijavitelj v določenem roku po-
manjkljivosti ne odpravi, bo taka vloga zavržena.

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnje-
nih in zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odlo-
čil vodja Urada za gospodarske javne službe, okolje in 
promet. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni 
od njegove vročitve na župana Mestne občine Koper. 
Pritožbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje 
pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni 
predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene po-
godbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji 
in način koriščenja proračunskih sredstev.

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s 
pogoji in merili razpisa.

Prejemnik sredstev je dolžan zagotoviti gospodarno 
in učinkovito porabo javnih sredstev, da uspešno doseže 
cilje svojega delovanja, določene skladno s predpisi, ki 
urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev.

10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali 
pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času 
uradnih ur v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdi-
jeva 10, 6000 Koper. Dodatne informacije na andreja.
poklar@koper.si ali na tel. 05/66-46-386.

Mestna občina Koper

Št. 322-2/2022-2 Ob-1289/23
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 
81/16), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Ura-
dne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) ter sklepa župana 
št. 322-2/2022-1 z dne 27. 1. 2023, Mestna občina Ko-
per, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje delovanja turističnih društev  

v Mestni občini Koper v letu 2023
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega 

razpisa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 
Koper (v nadaljevanju MOK).

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

nja turističnih društev in drugih društev, katerih glavnina 
delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni 
občini Koper v letu 2023.

mailto:andreja.poklar@koper.si
mailto:andreja.poklar@koper.si
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Prijavitelji se s svojimi programi dela v letu 2023 
lahko prijavijo samo na enega izmed javnih razpisov 
MOK, ki sofinancirajo letno delovanje društev, in sicer 
na tisti javni razpis, katerega predmet javnega razpisa 
pokriva osnovni oziroma večji del programa dela prijavi-
telja. To ne velja za prijave na javne razpise, ki sofinan-
cirajo prireditve v MOK v letu 2023.

3. Cilji javnega razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje razvoja turizma na območju MOK,
– povečanje raznolikosti aktivnosti in dostopnosti 

turističnih vsebin,
– spodbujanje sodelovanja in mreženja med izva-

jalci turističnih dejavnosti,
– večanje turistične prepoznavnosti MOK,
– večanje prihodov in prenočitev turistov v MOK.
4. Razpisna področja in splošni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo izključno društva, 

katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo 
turizma, in ki:

– delujejo na območju MOK in so registrirana v 
Sloveniji,

– delujejo s ciljem pospeševanja razvoja turizma na 
območju MOK ali delujejo s ciljem promocije turističnih 
produktov in tipičnih produktov Istre,

– ne bodo prejela sredstev za izvedbo prijavljenega 
programa dela v letu 2023 iz drugih virov MOK,

– so do 30. 11. 2022 oddala končno poročilo o delu 
za leto 2022 v primeru prijave na Javni razpis za sofi-
nanciranje delovanja turističnih društev v MOK v letu 
2022 (slednje ne velja kot pogoj za novoustanovljena 
društva ali društva, ki se v letu 2022 niso prijavila na 
javni razpis),

– bodo sodelovala na prireditvi Koper na dlani – 
predstavitev krajevnih skupnosti in turističnih društev 
MOK v letu 2023, v kolikor bo le-ta izpeljana;

– imajo poravnane finančne in druge pogodbene 
obveznosti do MOK;

– imajo urejeno evidenco o članstvu;
– predložijo finančni in vsebinski program za leto 

2023.
MOK bo sofinancirala delovanje društev, katerih 

aktivnosti temeljijo na:
– rednem delovanju društva, kot so skupna sreča-

nja članov društva, delovni sestanki itd.,
– izvajanju aktivnosti na področju spodbujanja lo-

kalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih po-
speševanja turizma,

– aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne de-
diščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in 
vzdrževanje piknik prostorov, kolesarskih in sprehajalnih 
poti, razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične 
signalizacije in podobno),

– izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in 
mladine za turizem,

– izvajanju promocijske in informativne dejavnosti 
v kraju,

– aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več 
turističnih in drugih društev,

– aktivnostih, ki omogočajo uspešno, množično 
vključevanje članov oziroma uporabnikov iz MOK,

– aktivnostih, ki bodo predstavljene širši javnosti,
– vključevanju v aktivnosti, prireditve in projekte 

MOK in Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper, kot 
so Istrska pustna povorka, Koper na dlani, Sladka Istra, 
Fantazima in druge prireditve v primeru njihove izvedbe.

S tem javnim razpisom MOK ne sofinancira priredi-
tev ali projektov investicijske narave.

5. Merila in kriterji za dodelitev sredstev: za dolo-
čitev višine sofinanciranja delovanja turističnih društev 
bodo uporabljena merila, ki so podrobneje opredeljena 
v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

6. Okvirna višina sredstev: skupna okvirna viši-
na sredstev, ki so namenjena sofinanciranju delovanja 
društev, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in 
promocijo turizma v MOK v letu 2023 znaša največ do 
75.000,00 EUR. MOK si pridržuje pravico do spremem-
be okvirne višine sredstev skladno s sprejetim proraču-
nom za leto 2023.

7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2023 v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna oziroma v skladu s pogodbo o 
sofinanciranju prijavljenega programa.

8. Dokumenti potrebni za veljavnost prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije, in mora vsebovati vse predpisane priloge, 
dokazila in podpisan prijavni obrazec z izjavo.

Tako izpolnjena prijava bo obravnavana kot po-
polna.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni 
ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumen-
taciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le 
tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, 
katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih pri-
log in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi 
prijav. V kolikor prijav v roku osem dni od vročitve poziva 
k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, le-te 
bodo zavržene. Podatki o prijavitelju programa niso 
predmet dopolnitve.

S podpisom izjave na prijavnem obrazcu prijavitelj 
soglaša s preverjanjem namenske porabe dodeljenih 
proračunskih sredstev na podlagi tega javnega razpisa, 
in sicer s strani pooblaščene osebe občine.

9. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremlje-

ni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje 
do petka, 3. marca 2022 na naslov Mestna občina Ko-
per, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne 
oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 
ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z ozna-
ko: »Ne odpiraj, št. 322-2/2023 – javni razpis za sofi-
nanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini 
Koper v letu 2023«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov 
prijavitelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in 
pravočasno oddane. Neveljavne prijave bodo zavržene.

10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav, ki ga 
bo vodila komisija za pregled prijav in pripravo predloga 
razdelitve sredstev, bo najkasneje v roku osmih dni po 
poteku roka za oddajo prijav, predvidoma 10. 3. 2023. 
Strokovna komisija bo pri odpiranju prijav ugotavljala nji-
hovo popolnost glede na zahtevane pogoje in dokazila. 
Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v 
roku 8 dni od odpiranja prijav prijavitelja pozove pisno ali 
ustno, naj prijavo v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj v 
tem roku prijave ne dopolni, se prijavo prijavitelja zavrže 
kot nepopolno.

11. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o 
izidu razpisa

Vse pravočasne in popolne prijave obravnava stro-
kovna komisija na način, da dodeli višino sofinanciranja 
za posamezni prijavljen program.
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Programi bodo ocenjeni v skladu z merili, ob primer-
javi istovrstnih programov in ob upoštevanju specifično-
sti posameznih prijavljenih programov.

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnje-
nih in zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom od-
ločil vodja Urada za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj. 
Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na župana MOK v 
roku 8 dni od njegove vročitve. Pritožbo se vloži pisno 
ali poda ustno na zapisnik pri organu, ki je sklep izdal. 
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi 
prijavitelji.

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni 
predvidoma v roku 60 dni, od roka za oddajo prijav.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o 
sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji in način 
koriščenja proračunskih sredstev.

V kolikor posamezni prijavitelj pogodbe ne podpiše 
v 30 dneh od prejema le te bo občinski organ na pod-
lagi 228. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije smatral, da je vloga za 
pridobitev sredstev umaknjena.

12. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave 

do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku 
zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v glavni 
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lah-
ko zainteresirani dobijo pri Magdaleni Škrlj Bura, na 
Uradu za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, tel. 05/664-
62-16 v času uradnih ur.

Mestna občina Koper

Št. 322-1/2023-2 Ob-1290/23
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 
81/16), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Ura-
dne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) ter sklepa župana 
št. 322-1/2023-1 z dne 27. 1. 2023, Mestna občina Ko-
per, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje prireditev in promocijskih 

aktivnosti v Mestni občini Koper za leto 2023
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega 

razpisa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 
Koper (v nadaljevanju MOK).

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-
sa je sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti 
v MOK za leto 2023, ki prispevajo k promociji MOK v lo-
kalnem in mednarodnem okolju ter pomenijo obogatitev 
turistične ponudbe občine.

3. Cilji javnega razpisa
Cilji javnega razpisa so:
– podpiranje izvajanja kakovostnih prireditev in pro-

mocijskih aktivnosti, ki prispevajo k promociji MOK v lo-
kalnem in mednarodnem okolju ter pomenijo obogatitev 
turistične ponudbe občine,

– povečanje raznolikosti dogodkov,
– večanje števila prihodov in nastanitev turistov na 

območju MOK,
– zagotavljanje pestrega prireditvena dogajanja 

skozi vse leto.
4. Razpisna področja in splošni pogoji
MOK bo sofinancirala prijave prijaviteljev v treh 

vsebinskih sklopih (A, B in C), in sicer:

A. sofinanciranje prireditev:
– ki se izvajajo na območju MOK;
– katerih vsebina je kulturne, športne, turistične, 

zabavne ali socialne narave oziroma namenjena otro-
kom ter mladini;

– kjer se kot prireditev šteje enodnevni ali večdnev-
ni javni dogodek ali sklop enodnevnih prireditev, ki se 
odvijajo v daljšem obdobju;

B. sofinanciranje velikih športnih prireditev:
– ki se izvajajo na območju MOK;
– katerih vsebina je športne narave;
– ki imajo mednarodni značaj oziroma na prireditvi 

sodelujejo tudi mednarodni udeleženci;
– ki po množičnosti udeležencev presegajo 100 so-

delujočih (npr. tekmovalcev);
– katerih prijavitelj ima izključno pravico izvedbe 

prijavljene prireditve s strani nacionalne ali mednaro-
dne panožne zveze oziroma drugo ustrezno pravico za 
izvedbo prijavljene prireditve na javni razpis ali katerih 
prijavitelj ima za prijavljeno prireditev avtorsko zaščiteno 
organizacijo in izvedbo prireditve, oziroma si je to pravi-
co (licenco, soglasje, dovoljenje) pridobil;

– kjer je prijavljeni prireditvi finančno podporo pri 
organizaciji izkazala najmanj ena občina slovenske Istre 
(Piran, Izola, Koper, Ankaran).

C. sofinanciranje promocijskih aktivnosti:
– ki jih v letu 2023 izvajajo/organizirajo prijavitelji, 

ki so registrirani in imajo stalno prebivališče v MOK in 
pripomorejo k promociji MOK;

– na javni razpis lahko prijavitelj prijavi največ 3 pro-
mocijske aktivnosti, ki jih izvaja v Sloveniji (zunaj obmo-
čja občin Koper – Izola – Piran – Ankaran) in/ali v tujini;

– prijavitelj lahko odda prijavo za največ tri promo-
cijske aktivnosti, ki jih lahko prijavi v okviru enega raz-
pisnega roka ali v okviru več različnih razpisnih rokov.

Tiste prireditve in promocijske aktivnosti, ki niso 
predmet javnega razpisa, so podrobneje opredeljene 
v razpisni dokumentaciji javnega razpisa. Take prijave 
prijaviteljev niso upravičene do dodelitve sredstev in ne 
bodo obravnavane.

Prijavitelji, ki ne ustrezajo razpisanim pogojem pod 
sklop B), se bodo avtomatično obravnavali kot prijava 
sklopa A).

Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– upravičeni prijavitelji sklopa A) in B) so: društva 

in zveze društev, zasebni zavodi, pravne osebe in pod-
jetniki posamezniki;

– upravičeni prijavitelji sklopa C) so: društva in 
zveze društev, izobraževalne ustanove, javni zavodi in 
poklicni športniki, ki so vpisani v razvid poklicnih športni-
kov, pravne osebe in podjetniki posamezniki.

Prijavitelj mora biti registriran za opravljanje dejav-
nosti, ki je predmet javnega razpisa ter zanj ne sme ve-
ljati omejitev poslovanja po 35. členu Zakona o integri-
teti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb).

Do sredstev iz tega javnega razpisa niso upravičeni 
naslednji prijavitelji: krajevne skupnosti, fizične osebe 
(razen na sklop C, pod opredeljenimi pogoji), javna 
podjetja.

MOK bo sofinancirala tiste prireditve oziroma pro-
mocijske aktivnosti prijaviteljev:

– ki bodo izvedene v letu 2023;
– ki so odprtega značaja in so dostopne širšemu 

krogu obiskovalcev;
– ki v letu 2023 ne bodo za isti program sofinanci-

rane iz drugih virov MOK;
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– ki imajo pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov 
in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja;

– imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj;
– dopolnjujejo kulturno, turistično, športno in drugo 

ponudbo MOK oziroma jo promovirajo zunaj območja 
MOK;

– katerih vsebina prijave ustreza predmetu javnega 
razpisa;

– ki imajo poravnane finančne in druge pogodbene 
obveznosti do MOK.

Do sredstev (tako dodelitve kot izplačila odobrenih 
sredstev) iz tega javnega razpisa ne bodo upravičeni 
tisti prijavitelji (na vsebinski sklop A) in B)), ki prijavljene 
prireditve ne bodo oglaševali v sredstvih javnega obve-
ščanja. Prav tako do sredstev ne bodo upravičeni prija-
vitelji, ki na promocijskih materialih prijavljenega progra-
ma ne bodo objavili logotipa MOK oziroma ne bodo na-
vedli, da je izvedbo programa sofinancirala MOK. Le-to 
morajo prijavitelji ustrezno dokazati v končnem poročilu.

Programi, ki pričakujejo več kot 80 % sofinanciranja 
s strani MOK, niso predmet javnega razpisa.

5. Merila in kriterji za dodelitev sredstev: za do-
ločitev višine sofinanciranja posameznih prireditev in 
promocijskih aktivnosti bodo uporabljena merila, ki so 
podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji jav-
nega razpisa.

6. Okvirna višina sredstev: skupna okvirna višina 
sredstev, ki je namenjena sofinanciranju projektov za 
leto 2023 znaša največ do 315.000,00 EUR (sklop A) 
in C)) in 84.000,00 EUR (sklop B)). MOK si pridržuje 
pravico do spremembe okvirne višine sredstev skladno 
s sprejetim proračunom za leto 2023.

7. Rok izvedbe
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 

2023 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje pro-
računa oziroma v skladu s pogodbo o sofinanciranju 
prijavljenega programa.

Dodeljena sredstva bodo prijaviteljem nakazana po 
izvedbi prijavljenega programa, podpisani pogodbi in po 
predložitvi popolnega končnega poročila z vsemi zahte-
vanimi prilogami in dokazili. Rok za oddajo končnega 
poročila je najkasneje 30. dan po izvedbi programa. V 
primeru, da izvajalec ne predloži v roku poročila, lahko 
MOK odstopi od te pogodbe. Sredstva bodo prijavite-
lju nakazana v višini priloženih kopij računov plačanih 
upravičenih stroškov v višini dodeljenih sredstev iz tega 
javnega razpisa. Seznam upravičenih stroškov javnega 
razpisa je podrobneje opredeljen v razpisni dokumenta-
ciji javnega razpisa.

8. Dokumenti potrebni za veljavnost prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije, in mora vsebovati vse predpisane priloge, 
dokazila in podpisan prijavni obrazec z izjavo.

Tako izpolnjena prijava bo obravnavana kot po-
polna.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni 
ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumen-
taciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le 
tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, 
katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih pri-
log in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi 
prijav. V kolikor prijav v roku osem dni od vročitve poziva 
k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, le-te 
bodo zavržene. Podatki o prijavitelju programa niso 
predmet dopolnitve.

S podpisom izjave na prijavnem obrazcu prijavitelj 
soglaša s preverjanjem namenske porabe dodeljenih 

proračunskih sredstev na podlagi tega javnega razpisa, 
in sicer s strani pooblaščene osebe občine.

9. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti, kot pripo-

ročeno pošiljko, na naslov Mestna občina Koper, Ver-
dijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v 
glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 
6000 Koper, v času uradnih ur, najkasneje:

– do vključno 3. marca 2023, za prireditve oziroma 
promocijske aktivnosti, ki so se/se bodo izvedle od 1. ja-
nuarja do vključno 31. decembra 2023;

– do vključno 2. junija 2023, za prireditve oziroma 
promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. julija 
2023 do vključno 31. decembra 2023;

– do vključno 1. septembra 2023, za prireditve 
oziroma promocijske aktivnosti ki se bodo izvajale od 
1. oktobra 2023 do vključno 31. decembra 2023.

Prijave, ki ne bodo posredovane pravočasno, bodo 
zavržene.

Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana do 
vključno 3. marca 2023, 2. junija 2023 in 1. septembra 
2023, skladno z opredeljenimi roki prijave in datumi iz-
vedbe prireditve oziroma promocijske aktivnosti.

Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega raz-
pisa in razpisne dokumentacije.

Za neupravičeno prijavo se šteje tista prijava, kate-
re prijavitelj oziroma vsebina prijave ne izpolnjuje pred-
meta in pogojev določenih v besedilu javnega razpisa. 
Izpolnjevanje predmeta javnega razpisa in pogojev se 
ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vsebine prijave 
prijavitelja.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z na-
slednjo oznako: »Ne odpiraj – 322-1/2023, javni razpis 
za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti v 
Mestni občini Koper za leto 2023«.

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

10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav, ki ga 
bo vodila komisija za pregled prijav in pripravo predloga 
razdelitve sredstev, bo najkasneje v roku osmih dni po 
poteku roka za oddajo prijav, predvidoma 10. 3. 2023, 
10. 6. 2023 in 8. 9. 2023. Strokovna komisija bo pri 
odpiranju prijav ugotavljala njihovo popolnost glede na 
zahtevane pogoje in dokazila. Če strokovna komisija 
ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 8 dni od odpira-
nja prijav prijavitelja pozove pisno ali ustno, naj prijavo 
v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj v tem roku prijave 
ne dopolni, se prijavo prijavitelja zavrže kot nepopolno.

11. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o 
izidu razpisa

Vse popolne prijave obravnava strokovna komisija 
na način, da dodeli višino sofinanciranja za posamezni 
prijavljen program.

Programi bodo ocenjeni v skladu z merili, ob primer-
javi istovrstnih programov in ob upoštevanju specifično-
sti posameznih prijavljenih programov.

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnje-
nih in zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom od-
ločil vodja Urada za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj. 
Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na župana MOK v 
roku 8 dni od njegove vročitve. Pritožbo se vloži pisno 
ali poda ustno na zapisnik pri organu, ki je sklep izdal. 
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi 
prijavitelji.

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni 
predvidoma v roku 60 dni, od roka za oddajo prijav.
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Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o 
sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji in način 
koriščenja proračunskih sredstev.

V kolikor posamezni prijavitelj pogodbe ne podpiše 
v 30 dneh od prejema le te bo občinski organ na pod-
lagi 228. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije smatral, da je vloga za 
pridobitev sredstev umaknjena.

12. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave 

do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku 
zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v glavni 
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lah-
ko zainteresirani dobijo pri Magdaleni Škrlj Bura, na 
Uradu za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, tel. 05/664-
62-16 v času uradnih ur.

Mestna občina Koper

Št. 671-1/2023 Ob-1291/23
Na podlagi 17. člena in 19. člena Zakona o športu 

(Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20, 3-14/22 
– ZDeb, v nadaljevanju: ZŠpo-1), 6. člena Pravilnika o 
sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa iz 
javnih sredstev na lokalni ravni v Mestni občini Koper 
(Uradni list RS, št. 80/19) in sklepa Župana št.: 671-
1/2023 z dne 27. 1. 2023 Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje športnih programov  

v Mestni občini Koper v letu 2023
1. Izvajalec javnega razpisa: Mestna občina Koper, 

Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
2. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je 

sofinanciranje programov na področju športa v Mestni 
občini Koper za leto 2023.

3. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci 
športnih programov:

– športna društva in športne zveze, registrirane v 
Republiki Sloveniji,

– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejav-
nosti v športu v Republiki Sloveniji,

– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen 
namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja 
ustanove,

– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki 
izvajajo javno veljavne programe,

– samostojni podjetniki posamezniki, registrirani 
za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,

– zasebni športni delavci.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Koper;
– da je od njihove registracije preteklo vsaj eno 

leto in, da so v letu pred prijavo na javni razpis izvajali 
ustrezno dejavnost v športu;

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načr-
tovanih športnih aktivnosti;

– da imajo za določene športne panoge zagotovlje-
no redno in programsko urejeno vadbo;

– da izvajajo program v Mestni občini Koper, razen 
v primerih, ko za izvajanje programa v Mestni občini Ko-
per ni ustrezne športne infrastrukture oziroma primernih 
vremenskih razmer;

– da imajo društva urejeno evidenco članstva ostali 
izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posame-
znem programu.

4. V letu 2023 bo Mestna občina Koper sofinanci-
rala naslednje vsebine športnih programov:

– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
– Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 

potrebami;
– Obštudijska športna dejavnost;
– Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 

kakovostni in vrhunski šport;
– Kakovostni šport;
– Vrhunski šport;
– Šport invalidov;
– Športna rekreacija;
– Šport starejših;
– Razvojne dejavnosti v športu:

– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjeva-
nje strokovnih delavcev v športu;

– založništvo v športu;
– znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu;
– informacijsko-komunikacijska tehnologija na 

področju športa;
– Športne prireditve in promocija športa:
– športna dediščina in muzejska dejavnost v 

športu.
5. Pogoji sofinanciranja
Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Po-

gojev, meril in normativov za vrednotenje športnih pro-
gramov v Mestni občini Koper, ki so objavljena na spletni 
strani Mestne občine Koper, upoštevaje razpoložljiva 
proračunska sredstva.

Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji bodo imela 
športna društva in njihova združenja.

6. Vrednost razpisnih sredstev: skupna okvirna vi-
šina sredstev, ki je namenjena sofinanciranju programov 
za leto 2023, znaša največ do 689.513,00 EUR. MOK si 
pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev 
skladno s sprejetim proračunom za leto 2023.

7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena za delovanje v letu 2023, v skladu s predpisi, ki 
določajo izvrševanje proračuna.

8. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora 
biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del 
razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več 
programov, mora za vsak posamični program izpolniti 
ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane 
priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem 
obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot po-
polna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

9. Rok predložitve prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot pripo-

ročeno pošiljko najkasneje do petka, 3. marca 2023, na 
naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, 
ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne ob-
čine Koper v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z ozna-
ko »Ne odpiraj-prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje 
športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2023, 
št.: 671-1/2022«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene 

in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo 
obravnavane.

10. Datum odpiranja vlog in izid razpisa
Odpiranje prijav, ki ga bo vodila komisija za pregled 

prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev, bo najka-
sneje v roku osmih dni po poteku roka za oddajo prijav, 
in sicer v petek 10. 3. 2023.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno 
obveščeni najpozneje v 60 delovnih dni po odpiranju 
vlog.
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11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija, ki vsebuje razpisne 
obrazce za programe, vzorec pogodbe ter pogoje in 
merila za sofinanciranje športnih programov, je od dne-
va te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si, ter na 
tajništvu Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne 
občine Koper (tel. 05/664-62-39).

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo 
zainteresirani v Javnem zavodu za šport Mestne občine 
Koper pri Alešu Šepec (tel. 05/614-60-19, e-mail: ales.
sepec@sportkoper.si) ter na Uradu za družbene dejav-
nosti in razvoj Mestne občine Koper (tel. 05/664-62-39).

Mestna občina Koper

Št. 331-2/2023-2 Ob-1292/23
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper 

(Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list 
RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18), Pravilnika o ohra-
njanju in spodbujanju razvoja kmetijstva ter podeželja v 
Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 76/15, v nada-
ljevanju: pravilnik) ter sklepa župana št. 331-2/2023-1 
z dne 27. 1. 2023, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 
6000 Koper, objavlja

javni razpis
za dodelitev sredstev državnih pomoči  

za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja  
v Mestni občini Koper za leto 2023

I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

finančnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ohranja-
nje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Mestne 
občine Koper, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju 
državnih pomoči, in sicer:

A Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu
B »De minimis« pomoči
C Ostali ukrepi občine
Sredstva za državne pomoči po skupinskih izjemah 

v kmetijstvu se dodeljujejo po shemi državnih pomoči v 
kmetijstvu skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 
z dne 25. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v 
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za 
združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, za de minimis po-
moči pa skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z 
dne 18. 12. 2013 o uporabi členov Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri de minimis pomoči, za ostale ukrepe 
občine pa skladno z določili pravilnika in pogoji navede-
nimi v javnem razpisu.

II. Upravičenci do pomoči in izvajalci storitev
A Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu
Fizične in pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za 

mikro podjetja (manj kot 10 zaposlenih), dejavna v pri-
marni kmetijski proizvodnji oziroma v primerih ukrepov 
po členu 29 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna 
v kmetijskem sektorju, imajo sedež na kmetijskem go-
spodarstvu v Mestni občini Koper in so vpisane v regi-
ster kmetijskih gospodarstev (KMG-MID);

B De minimis pomoči
Fizične in pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za 

mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis 
– po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež 
na kmetijskem gospodarstvu v Mestni občini Koper in so 
vpisane v register kmetijskih gospodarstev; 

C Ostali ukrepi občine
Registrirana stanovska in interesna združenja (dru-

štva), ki delujejo oziroma izvajajo programe na področju 

kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Mestne 
občine Koper.

III. Pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva se lahko dodelijo upravičencu za ukrepe iz-

vedene na območju Mestne občine Koper in za strokovno 
in tehnično podporo, ki jo koristijo kmetijski proizvajalci iz 
Mestne občine Koper. Upravičenci morajo predložiti:

– podpisan in čitljivo izpolnjen obrazec »Vloga za pri-
javo na javni razpis« za vsak ukrep in podukrep posebej,

– realno in strokovno oceno upravičenih stroškov ali 
predračun izdan v tekočem letu,

– izjavo o kumulaciji sredstev (izjava o dodeljenih 
sredstvih iz državnega proračuna in drugih morebitnih 
prejetih sredstvih),

– izjavo o resničnosti podatkov,
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper o ustre-

znosti naložbe (pri ukrepu urejanja kmetijskih zemljišč),
– podpisan osnutek pogodbe,
– ter vse ostale priloge, zahtevane v razpisni do-

kumentaciji.
Posebni pogoji in merila za dodelitev sredstev ter 

obvezne priloge k vlogi so opredeljeni pri posameznem 
ukrepu tega razpisa oziroma v razpisni dokumentaciji.

IV. Merila za izbor
Merila za dodelitev državnih pomoči po skupinskih 

izjemah v kmetijstvu in de minimis pomoči so:
a.) Prejeta javna sredstva za naložbe v kmetijska 

gospodarstva:
– upravičenec še ni prejel podpore iz javnih sred-

stev: 30 točk,
– upravičenec je enkrat prejel podporo iz javnih 

sredstev: 20 točk,
– upravičenec je dvakrat prejel podporo iz javnih 

sredstev:10 točk,
– upravičenec je tri in večkrat prejel podporo iz jav-

nih sredstev: 5 točk.
b.) Starost upravičenca:
– do 40 let: 20 točk,
– nad 40 let: 10 točk.
c.) Status upravičenca:
– kmetijstvo mu je osnovna dejavnost (pokojninsko 

in invalid. zavarovan): 20 točk,
– kmetijstvo mu ni osnovna dejavnost: 10 točk.
d.) Območje kjer leži kmetijsko gospodarstvo:
– območje z omejenimi možnostmi: 10 točk,
– ostala območja: 5 točk.
e.) Aktivno sodelovanje na aktivnostih v organizaciji 

MOK (npr. županovo vino/oljčno olje, sodelovanje na 
prireditvah npr. Sladka Istra, Dnevi kmetijstva, druge …), 
predstavitve po SLO in tujini:

– Prijavitelj je sodeloval na najmanj eni aktivnosti v 
organizaciji MOK: 10 točk

– Prijavitelj je dvakrat ali več sodeloval na aktivno-
stih v organizaciji MOK: 20 točk

Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene 
na podlagi meril javnega razpisa. Višina sredstev so-
financiranja pomoči bo odvisna od skupnega števila 
doseženih točk.

A Državne pomoči po skupinskih izjemah v kme-
tijstvu

I. Višina sredstev
Sredstva za financiranje izvedbe ukrepov skupinske 

izjeme so zagotovljena v proračunu Mestne občine Ko-
per za leto 2023. Dodelijo se iz proračunskih postavk, 
in sicer:

– 2320 Regresiranje pridelave 37.000,00 EUR
– od tega za podukrep posodabljanje kmet. go-

spodarstev okvirno 35.000,00 EUR

http://www.koper.si/
mailto:ales.sepec@sportkoper.si
mailto:ales.sepec@sportkoper.si
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– od tega za ukrep pomoč za plačilo zavaroval-
nih premij okvirno 2.000,00 EUR

– 2323 Sofinanciranje agromelioracij, namakanja 
11.500,00 EUR.

Pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi Uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na 
dodano vrednost, razen kadar po predpisih, ki urejajo 
DDV, le-ta ni izterljiv.

II. Upravičenci
Fizične in pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za 

mikro podjetja, skladno s 6. členom pravilnika:
– ki so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji,
– imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu v Me-

stni občini Koper
– so vpisani v register kmetijskih gospodarstev
– izvajajo ukrepe na območju Mestne občine Koper.
Za vse razpisane ukrepe po uredbi za skupinske 

izjeme velja, da gre za državne pomoči, ki se ne morejo 
dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lah-
ko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od 
odobritve sredstev (od datuma odločbe naprej) s strani 
Mestne občine Koper do 31. 8. 2023 (razen za ukrep 4). 
Dokazila – računi za izvedene aktivnosti ter potrdila o 
plačilu morajo biti z datumom iz tega obdobja (od datu-
ma odločbe do 31. 8. 2023).

Do pomoči po tem razpisu za ukrepe na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni su-
bjekti, ki so:

– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na 
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU s katerim je 
bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z 
notranjim trgom;

– podjetja v težavah.
III. Ukrepi
Ukrep 1 Pomoč za naložbe v opredmetena in ne-

opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih za 
primarno proizvodnjo

Cilj pomoči je izboljšanje splošne učinkovitosti in 
trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjša-
njem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusme-
ritvijo proizvodnje, izboljšanjem naravnega okolja, vzpo-
stavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvo-
jem in modernizacijo kmetijstva vključno z dostopom do 
kmetijskih zemljišč in izboljšanjem teh.

Najvišji znesek dodeljenih pomoči po posameznih 
ukrepih, določenih v pravilniku v členih od 13 do vključ-
no 17, ne smejo preseči najvišjih zneskov določenih v 
posameznih členih Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 
ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v 
celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno 
financira iz sredstev EU.

Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih 

gospodarstvih na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40 % upravičenih stroškov naložb za ostala 

območja,
– najvišji znesek pomoči za posamezno naložbo na 

kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000,00 EUR 
na kmetijsko gospodarstvo.

Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva vpisana v register kmetij-

skih gospodarstev, ki imajo sedež na območju občine in 
katerih naložba se izvaja na območju občine,

– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opra-
vljajo na najmanj 4 ha primerljivih kmetijskih površin ozi-
roma 2 ha primerljivih kmetijskih površin pri podukrepu 
urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov,

– redijo najmanj 5 GVŽ (velja za naložbe v hleve in 
gospodarska poslopja),

– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska 
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za od-
dajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.

Pomoči se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic,
– nakup in zasaditev letnih rastlin in sadik vinske 

trte,
– dela v zvezi z odvodnjavanjem,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih ze-

mljišč,
– naložbe za skladnost s standardi Unije z izjemo 

pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od 
začetka njihovega delovanja,

– za že izvedena dela razen za izdelavo projektne 
dokumentacije, vključujoč tudi poslovni načrt, če je ta 
potreben za izvedbo investicije,

– naložbe, ki se izvajajo izven območja občine,
– naložbe, ki so financirane iz drugih javnih virov 

RS ali EU vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja 
vinogradov,

– stroške povezane z zakupnimi pogodbami,
– opremo in potrošni material (sodi, zaboji, mreže 

za obiranje oljk, delovna obleka, nemehanski pripomočki 
za delo ...)

– obratna sredstva.
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodar-

stev
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pa-

šnikov
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodar-

stev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko 

in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novo-

gradnjo (rekonstrukcijo) gospodarskih poslopij in hlevov 
na kmetijskih gospodarstvih,

– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hle-
vov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodar-
stvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev 
izpustov (stroški materiala in storitev),

– stroški nakupa kmetijske mehanizacije (razen 
traktorjev) in priključkov,

– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij,
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme 

v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitve zaščite za nasade 

nad 0,2 ha pred neugodnimi vremenskimi razmerami 
(protitočne mreže ...);

– stroški nakupa računalniške programske opreme, 
patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk,

– stroški ureditve trajnih nasadov nad 0,2 ha in si-
cer: stroški agromelioracije in sadik za zasaditev novega 
nasada (sadovnjak, oljčnik, nasad špargljev in druge 
trajne rastline, razen vinograda),

– stroški priprave zemljišča in nakupa trajnega sa-
dilnega materiala.

Pogoji za pridobitev – priloge k vlogi:
– predloženo ustrezno dovoljenje za izvedbo na-

ložbe, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno,

– predložena projektna dokumentacija za izvedbo 
naložbe, potrdilo o namenski rabi zemljišča oziroma so-
glasje najemodajalca,

– predračun ob prijavi, račun oziroma dokazila o 
plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč pa po 
odobritvi vloge,
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– dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika 
zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemlji-
šča,

– drugi splošni pogoji, povezani z opravljanjem 
kmetijske dejavnosti,

– mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper (ne za 
nakup kmetijske mehanizacije),

– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev,
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska 

vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za od-
dajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.

Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašni-
kov

Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih 
površin in agromelioracij kmetijskih zemljišč na območju 
občine.

Upravičeni stroški:
– stroški urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov 

nad 0,3 ha,
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega ze-

mljišča – nezahtevne agromelioracije, pašniki,
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromeliora-

cije,
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev 

pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za 

živino.
Pogoji za pridobitev – priloge k vlogi:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumen-

tacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, 
upravičenih do sofinanciranja,

– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč 
ob prijavi (račun in potrdilo o plačilu stroškov, za katere 
se uveljavlja pomoč po odobritvi vloge),

– potrdilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika 
zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemlji-
šča,

– potrdilo o namenski rabi zemljišča,
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper,
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev,
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska 

vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za od-
dajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.

Ukrep 4 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih pre-

mij za zavarovanje kmetijske proizvodnje z namenom 
kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov: bolezni živali 
ter naravne in druge nesreče (toča, požar, udar strele, 
pozeba, poplava, vihar).

Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, 

vključno s pripadajočim davkom od prometa zavaro-
valnih poslov.

Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva vpisana v register kme-

tijskih gospodarstev s sedežem na območju občine, ki 
sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto,

– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opra-
vljajo na najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.

Pogoji za pridobitev – priloge k vlogi:
– veljavna zavarovalna polica z obračunano višino 

nacionalnega financiranja za leto 2023,
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska 

vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za od-
dajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.

Intenzivnost pomoči:
Pomoč po tem pravilniku skupaj s pomočjo po na-

cionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za 

zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje, ne sme 
preseči 65 % stroškov zavarovalne premije.

B De minimis pomoči
I. Višina sredstev
Sredstva za financiranje izvedbe po de minimis 

pomoči so zagotovljena v proračunu Mestne občine Ko-
per za leto 2023. Dodelijo se iz proračunskih postavk, 
in sicer:

– 2322 Projekti povezani z razvojem podeželja v 
višini 8.500,00 EUR

– 2836 Razvoj dopolnilne dejavnosti v višini 
3.000,00 EUR.

Bruto intenzivnost pomoči za vsak ukrep znaša do 
50 % upravičenih stroškov. Glede na to, da so proračun-
ska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki 
jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od sku-
pne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse 
pogoje tega razpisa. Zgornja višina dodeljenih sredstev 
za posamezno naložbo pri ukrepu pomoči za naložbe 
v predelavo, trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, 
naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji in razvoj 
dopolnilnih dejavnosti je do 5.000,00 EUR.

II. Upravičenci
Za sredstva finančne pomoči po de minimis pomoči 

lahko zaprosijo kmetje-fizične osebe, ki:
– se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, prede-

lavo ali trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskih 
gospodarstvih,

– so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter
– imajo sedež na območju Mestne občine Koper.
Upravičenci so lahko tudi mikro podjetja ter pravne 

osebe, ki izvajajo navedene dejavnosti z namenom ra-
zvoja podeželja.

Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe iz-
vedene v obdobju 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023. Dokazila – 
predračuni ob prijavi, računi ter potrdila o plačilu za izve-
dene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja.

Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upra-
vičena podjetja iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije 
v naslednjih primerih:

a.) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih 
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;

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

Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, 
ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali 
države, mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so 
po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. 
in 196/21 – odl. US) v prisilni poravnavi, stečaju ali li-
kvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da 
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami 
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

III. Ukrepi
Ukrep 6
a. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetij-

skih in živilskih proizvodov
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetij-

skih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti 
na kmetijskih gospodarstvih.
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Upravičeni stroški
– stroški nakupa novih tehnologij oziroma posodo-

bitev v predelavi grozdja (kletarska oprema – polnilne 
linije, etiketirka, filtri, vinifikatorji, mlini, preše in črpalke), 
razen posod za hrambo vina,

– stroški nakupa opreme za filtriranje in stekleniče-
nje oljčnega olja, etiketirke (razen posod za hrambo olja 
in opreme za predelavo oljk).

Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s prede-

lavo in trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem 
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospo-
darstev s sedežem dejavnosti in naložbo na območju 
Mestne občine Koper,

– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opra-
vljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

Pogoji za pridobitev sredstev – priloge k vlogi:
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev,
– izpis iz registra pridelovalcev grozdja in vina,
– predračun oziroma račun in potrdilo o plačilu stro-

škov, za katere se uveljavlja pomoč iz obdobja od 1. 1. 
2023 do 31. 8. 2023.

b. Naložbe v opravljanje nekmetijskih dejavnosti 
na kmetiji

Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za na-

ložbo v dopolnilne dejavnosti (predelava kmetijskih pro-
izvodov in turizem na kmetiji),

– stroški nakupa opreme za dopolnilne dejavnosti 
(turizem na kmetiji), razen nakupa avdio in video opreme,

– stroški nakupa opreme za predelavo kmetijskih 
proizvodov.

Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z nekme-

tijskimi dejavnostmi (dopolnilno dejavnostjo) na kmetiji in 
predelavo kmetijskih proizvodov in so vpisana v register 
kmetijskih gospodarstev s sedežem v Mestni občini Koper,

– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opra-
vljajo na najmanj 1ha primerljivih kmetijskih površin.

Pogoji za pridobitev sredstev – priloge k vlogi:
– dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 

kmetijskem gospodarstvu,
– dokazilo o registraciji dejavnosti v kolikor upraviče-

nec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še najmanj 

5 let po zaključku naložbe,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun oziroma račun in dokazilo – potrdilo o 

plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč iz obdo-
bja od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023,

– ustrezno upravno dovoljenje za izvedbo naložbe 
(potrdilo o namenski rabi zemljišča, gradbeno dovolje-
nje),

– mnenje o upravičenosti naložbe s strani Kmetij-
ske svetovalne službe, razen za nakup opreme manjše 
vrednosti.

Ukrep 8 Pomoč za izobraževanje in usposabljanje 
na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter pre-
delave in trženja

Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izo-
braženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družin-
skih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji 
ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso 
proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.

Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, 

predavanja in strokovne ekskurzije, povezane z nekme-
tijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih 
proizvodov;

– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne 
oglede, povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter pre-
delavo in trženjem kmetijskih proizvodov;

– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraže-
vanje in usposabljanje, povezano z nekmetijskimi dejav-
nostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;

– stroški promocije in trženja izdelkov kmetijskih 
gospodarstev (sejmi, razstave, katalogi, zloženke ...), 
povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in 
trženjem kmetijskih proizvodov.

Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, 

ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo 
ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano 
v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na ob-
močju občine,

– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opra-
vljajo na najmanj 4 ha primerljivih kmetijskih površin.

Pogoji za pridobitev sredstev – priloge k vlogi:
– račun in dokazilo o plačilu stroškov, za katere se 

uveljavlja pomoč (računi iz obdobja od 1. 1. 2023 do 
31. 8. 2023),

– program izobraževanja oziroma usposabljanja, 
povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, pre-
delavo ali trženjem kmetijskih proizvodov,

– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska 
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za od-
dajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel,

– dovoljenje za opravljanje ustrezne dejavnosti na 
kmetijskem gospodarstvu.

Intenzivnost pomoči:
Do 100 % upravičenih stroškov, a ne več kot 

2.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto. Ne 
glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno 
zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni zne-
sek de minimis pomoči iz šestega odstavka 18. člena 
pravilnika.

C Ostali ukrepi občine
Cilj ukrepa je sofinanciranje neprofitnih dejavnosti 

in materialnih stroškov društev oziroma združenj s po-
dročja kmetijstva in razvoja podeželja iz območja obči-
ne, ki ne predstavljajo državne pomoči ter njihov cilj ni 
pridobivanje dobička.

I. Višina sredstev
Sredstva za financiranje izvedbe ukrepa so zagoto-

vljena v proračunu Mestne občine Koper za leto 2023. 
Dodelijo se iz proračunske postavke:

– 2334 Sofinanciranje strokovno izobraževalnih na-
log v višini 14.000,00 EUR.

Bruto intenzivnost pomoči za vsak ukrep znaša do 
100 % upravičenih stroškov. Glede na to, da so prora-
čunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, 
ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od 
skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali 
vse pogoje tega razpisa.

Ukrep 9 Podpora delovanju društev s področja 
kmetijstva in razvoja podeželja

Upravičeni stroški:
– stroški, povezani s predstavitvijo oziroma promo-

cijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva 
in podeželja, kot so: splošna predavanja, tečaji brez 
pridobitve certifikata, krožki, strokovne ekskurzije, semi-
narji, udeležbe na posvetih, okrogle mize ipd.,

– stroški, povezani z organizacijo in izvedbo različnih 
aktivnosti društev oziroma združenj, ki prispevajo k prepo-
znavnosti občine kot so: priprava gradiv, zloženk, objave v 
medijih, organizacija samostojnih prireditev ipd.,
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– stroški, povezani z organizacijo in izvedbo raz-
ličnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in 
tehnične dediščine kmetijstva in podeželja, prikazi tra-
dicionalnih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične 
dediščine, razstave, tekmovanja ipd.;

– stroški, povezani s sodelovanjem in predstavitvijo 
društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državne-
ga ali mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih 
društev in organizacij;

– materialni stroški, povezani z izvedbo programov 
društev oziroma združenj.

Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju Mestne občine Koper 

oziroma izvajajo programe, ki se pretežno nanašajo ali 
se odvijajo na območju Mestne občine Koper,

– da programi omogočajo vključevanje članov ozi-
roma uporabnikov iz Mestne občine Koper,

– da imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhod-
kov ter zagotovljene tudi druge (neproračunske) vire 
financiranja,

– da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem pro-
gramov oziroma projektov na področju kmetijstva,

– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske 
pogoje za delo.

Priloge k vlogi:
– finančno in vsebinsko ovrednoten program dela 

za leto 2023,
– izjava o številu članstva (na obrazcu),
– predračuni oziroma računi za izvedene aktivnosti 

in dokazila o plačilu.
Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe, iz-

vedene v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023. Doka-
zila – računi za izvedene aktivnosti ter potrdila o plačilu 
morajo biti z datumom iz tega obdobja.

Pomoč se ne dodeli:
– za prijavljeni program, za katerega so že bila 

pridobljena sredstva na drugih razpisih Mestne občine 
Koper, oziroma so njihovi programi na kakršenkoli način 
že financirani iz proračuna Mestne občine Koper,

– društvom, katerih dejavnost je pridobitnega zna-
čaja.

Upravičenci do pomoči so:
– registrirana stanovska in interesna združenja 

(društva), ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva 
in razvoja podeželja na območju občine in imajo sedež 
na območju Mestne občine Koper.

Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 

4.000,00 EUR na društvo.
IV. Omejitve sredstev:
– če gre za vlagatelja, ki je zavezanec za DDV, se 

le-ta ne upošteva kot upravičen strošek,
– sredstva se ne izplačajo tistim, ki nimajo poravna-

nih zapadlih obveznosti do občine ali do države,
– za ukrepe državne pomoči po skupinskih izjemah 

se pomoč lahko dodeli le, če je vloga predložena pred 
začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti,

– najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, 
določeni v pravilniku v členih od 13 do vključno 17 ne 
smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v 
posameznih členih Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 
(upoštevajoč tudi kumulacijo).

Sredstva v proračunu so omejena in se dodeljujejo 
kot nepovratna sredstva, skladno s pravili državnih po-
moči in ob upoštevanju proračunskih možnosti. V kolikor 
sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo 
porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračun-
ske postavke. Za dodeljena sredstva državnih pomoči 
bo obračunana akontacija dohodnine v skladu z veljavno 

zakonodajo. MOK si pridržuje pravico do spremembe 
okvirne višine sredstev skladno s sprejetim proračunom 
za leto 2023.

Morebitna nerazdeljena sredstva zaradi neizvede-
nih prijavljenih ukrepov se razdelijo med tiste prijavitelje, 
ki so jim bila sredstva odobrena in so prijavljen ukrep 
dejansko izvedli.

V. Rok za prijavo na razpis, način prijave in oddaja 
zahtevkov/dokazil

Upravičenci morajo prijavo poslati po pošti kot pri-
poročeno pošiljko najkasneje do vključno 3. 3. 2023 na 
naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper 
ali jo do istega dne v času uradnih ur oddati v sprejemni 
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.

Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno 
navedbo na prednji strani Javni razpis za dodelitev sred-
stev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva 
ter podeželja v Mestni občini Koper za leto 2023, »Ne 
odpiraj, št. 331-2/2023«. Na hrbtni strani ovojnice mora 
biti naveden naslov upravičenca. Za veljavne se bodo 
štele vloge, ki bodo pravilno označene in pravočasno 
oddane. Neveljavne vloge bodo zavržene.

V primeru, ko isti upravičenec prijavlja različne ukre-
pe ali podukrepe, mora za vsak ukrep in vsak podukrep 
oddati obrazec ter pripadajoče vloge v svoji ovojnici. 
Vloge, ki ne bodo prispele na tak način, bodo zavržene.

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem 
prijavnem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in priloga-
mi, ki so navedene v razpisu oziroma razpisni dokumen-
taciji. Razpisna dokumentacija, ki obsega obrazce za 
posamezne ukrepe javnega razpisa in vzorce pogodb, 
bo do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Mestne občine Koper (www.koper.si) in v sprejemni pi-
sarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Upravičenci po tem razpisu morajo dostaviti dokazi-
la o izvedenem ukrepu (račun in potrdilo o plačilu raču-
na) na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 
Koper ali preko e-pošte obcina@koper.si najkasneje do 
15. 9. 2023, in sicer:

– Računi in potrdila o plačilu za ukrepe iz sklopa A: 
iz obdobja od datuma izdaje odločbe do 31. 8. 2023

– Računi in potrdila o plačilu za ukrepe iz sklopa B: 
iz obdobja od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023

– Računi in potrdila o plačilu za ukrepe iz sklopa C: 
iz obdobja od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lah-
ko zainteresirani dobijo na Uradu za gospodarstvo, kme-
tijstvo in razvoj (tel. 05/66-46-256 – Jasna Cupin).

VI. Obravnavanje vlog: o dodelitvi pomoči odloči 
vodja Urada za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj na 
predlog Komisije za pregled prijav in pripravo predloga 
razdelitve sredstev, imenovane s sklepom župana. Pri 
dodeljevanju državnih pomoči se bodo upoštevala meri-
la in kriteriji določeni v Pravilniku o ohranjanju in spodbu-
janju razvoja kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Ko-
per za programsko obdobje 2015–2020, oziroma merila, 
ki so objavljena v javnem razpisu. Odpiranje prijav, ki ga 
bo vodila komisija za pregled prijav in pripravo predloga 
razdelitve sredstev bo v Kopru, 10. 3. 2023. Odpiranje 
vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno 
opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavr-
njene. V roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog se pisno 
pozove tiste prijavitelje, katerih prijave niso formalno in 
vsebinsko popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev 
prijave je 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Vloge 
katere vlagatelji v predpisanem roku ne bodo dopolnili 
ali jih bodo neustrezno dopolnili, bodo zavržene.

VII. Obvestilo o izidu razpisa in dodelitvi sredstev: 
o izidu razpisa bodo prijavitelji obveščeni z odločbami 

http://www.koper.si
mailto:obcina@koper.si
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oziroma sklepi v roku 60 dni od dneva odločitve komi-
sije za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve 
sredstev. Zoper odločitev je možna pritožba na župana 
v roku 8 dni od prejema odločbe. Odločitev župana je 
dokončna. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb 
z ostalimi izbranimi prejemniki sredstev. Sredstva bodo 
upravičencem izplačana na podlagi sklenjenih pogodb 
med Mestno občino Koper in prejemnikom sredstev po 
predhodni predložitvi dokazil o izvedbi aktivnosti ter po-
rabi namenskih sredstev. V primeru ugotovljene delne 
ali celotne nenamenske porabe sredstev, navedbe ne-
resničnih podatkov ali za isti namen in iz istega naslova 
že pridobljenih finančnih sredstev, bo skladno z določili 
pravilnika zahtevano vračilo dodeljenih sredstev s pripa-
dajočimi zamudnimi obrestmi. V navedenih primerih in 
primerih, da upravičenec ne odda zahtevka za izplačilo 
sredstev (dokazila) oziroma odda neustrezna dokazila, 
upravičencu sredstva ne bodo izplačana, prav tako bo 
skladno z določili pravilnika izgubil pravico do pridobitve 
sredstev za naslednji dve leti.

Mestna občina Koper

Št. 410-32/2023 Ob-1294/23
Na podlagi določil Pravilnika o postopkih za iz-

vrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 
11/22, 96/22,105/22 – ZZNŠPP in 149/22) in Odloka o 
proračunu Mestne občine Krško za leto 2023 (Uradni 
list RS, 3/22 in 132/22) objavlja Mestna občina Krško, 
CKŽ 14, Krško

javni razpis
za sofinanciranje dogodkov v Mestni občini Krško 

za leto 2023
I. Neposredni proračunski uporabnik: Mestna obči-

na Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-

pisa je sofinanciranje dogodkov, ki jih organizirajo su-
bjekti, ki delujejo na območju mestne občine Krško ter 
promovirajo mestno občino Krško izven meja Krškega. 
Dogodki in promocija se bodo izvajali v letu 2023.

III. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izpol-

njujejo vse naslednje pogoje:
– da imajo sedež/prebivališče v mestni občini Krško,
– da sodelujejo z Mestno občino Krško in jo obve-

ščajo o svojih aktivnostih in brezplačno sodelujejo na 
dogodkih, ki jih organizira Mestna občina Krško oziro-
ma društva, ki izjemoma pripravijo dogodek v mestni 
občini Krško,

– s svojim delom promovirajo ali povečujejo prepo-
znavnost mestne občine Krško in

– predmet financiranja je v javno korist.
Društvo se na razpis lahko prijavi enkrat letno ter 

z istim dogodkom ne sme kandidirati oziroma pridobiti 
sredstva na drugem razpisu Mestne občine Krško oziro-
ma krajevni skupnosti oziroma mestne četrti.

Podatki o dogodku morajo biti objavljeni v Meseč-
niku in napovedniku spletne strani Mestne občine Krško 
www.krsko.si.

IV. Višina razpoložljivih sredstev: predvidena viši-
na sredstev, namenjena za sofinanciranje dogodkov in 
promocije mestne občine Krško izven meja občine v letu 
2023 je 23.000,00 € (od tega 5.000,00 € za promocijo) 
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 1133 
– Stroški pokroviteljstev in prireditev. Sredstva se delijo 
na podlagi točkovanja, ki ga komisija izvede na podlagi 
meril, ki so sestavni del tega razpisa. Najvišji možen 

znesek pridobljenih finančnih sredstev je 850,00 €. Raz-
pis je odprt do porabe sredstev.

V. Rok za črpanje sredstev: koristnik je dolžan v 
roku 10 dni od dogodka poslati e-zahtevek in poročilo, 
ki je obvezna priloga ezahtevka. Plačilo bo izvedeno 
30. dan od prejema ezahtevka. V primeru, da prijavitelj 
ne izkaže porabe celotnih odobrenih sredstev, Mestna 
občina Krško izplača sredstva v deležu vrednosti pro-
jekta. Za dogodke izvedene v mesecu decembru se bo 
plačilo izvedlo v mesecu januarju in bo bremenilo pro-
račun Mestne občine Krško za leto 2024.

VI. Merila in pogoji za dodeljevanje sredstev
1. Posebni pogoji:
– vsebina prijavljenega programa je v skladu s 

predmetom razpisa,
– vlagatelji, ki so redno oziroma v celoti izpolnjevali 

svoje pogodbene obveznosti do Mestne občine Krško,
– vlagatelji za prijavljeni dogodek oziroma promo-

cijo izven meja mestne občine Krško ni prejel sredstev 
na drugih javnih razpisih Mestne občine Krško oziroma 
krajevnih skupnostih oziroma mestnih četrti.

2. Merila za točkovanje pri dogodkih so:
1. kakovost in prepoznavnost dogodka do 10 točk
2. dogodek do 8 točk
3. realno finančno ovrednotenje vloge do 12 točk
4. dostopnost dogodka javnosti do 10 točk
5. pri izvajanju dogodka sodelujejo tudi 
prostovoljci in je namenjen širši javnosti do 14 točk
6. program ima izdelano finančno 
konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki 
in odhodki izvajanja dogodka, delež lastnih 
sredstev, delež javnih sredstev, delež 
sredstev uporabnikov/uporabnic in delež 
sredstev iz drugih virov do 6 točk
7. pomembnost za občinski prostor do 11 točk
8. inovativnost do 8 točk

Merila za točkovanje promocije mestne občine Kr-
ško izven meja občine: 30 % stroška prevoza oziroma 
max. 850 €.

V primerih, ko društvo pridobiva sredstva iz občin-
skega proračuna, na podlagi sofinanciranja dejavnosti 
društev, omejitev poslovanja, ki se nanaša na 35. člen 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ne velja 
le pod pogojem, da se občinski svetnik Mestne občine 
Krško – funkcionar oziroma njegov družinski član (zako-
nec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre 
in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospo-
dinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti), ki je poslovodja 
(predsednik društva), član poslovodstva ali zakoniti za-
stopnik oziroma če je več kot 5 % udeležen pri ustano-
viteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu društva, izloči 
iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka 
dodeljevanja sredstev v javnem razpisu.

Prijavitelj je za potrebe Mestne občine Krško dol-
žan brezplačno izvesti nastop oziroma sodelovati na 
občinskem dogodku, v kolikor se za to pokaže potreba.

VII. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega 

obrazca in zahtevane dokumentacije k vlogi. Prijavni 
obrazec vsebuje osnovne podatke o vlagatelju ter po-
datke o vsebini dogodka oziroma promocije in finančno 
ovrednotenje posameznih izvedenih programskih aktiv-
nosti, ki so predmet razpisa.

Zahtevana dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
1. naziv dogodka,
2. podatke o vlagatelju,
3. finančno konstrukcijo dogodka,

http://www.krsko.si
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4. pregleden vsebinski program dela za leto 2022 in
5. priloga: podpisana pogodba in izjava vlagatelja 

o sofinanciranju dogodkov v Mestni občini Krško za leto 
2023.

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

razpisu morajo prispeti na naslov: Mestna občina Krško, 
Kabinet župana, CKŽ 14, 8270 Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, 
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z ozna-
ko: »Javni razpis – dogodek«.

IX. Obravnava vlog
1. Vloge morajo biti predložene do zadnjega dne 

v mesecu.
2. Vloge se bodo obravnavale peti delovni dan v 

mesecu.
3. Vloge bo odpirala in obravnavala ter pripravila 

predloge za dodelitev sredstev strokovna komisija, ki jo 
s sklepom imenuje župan.

4. Vse prispele in popolne vloge bo strokovna ko-
misija ocenjevala na podlagi meril, ki so sestavni del 
javnega razpisa.

5. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki 
ga pripravi komisija, direktorica sprejme odločitev o do-
delitvi sredstev in izda sklepe o izboru prejemnikov 
sredstev.

6. Upravičencu bodo sredstva nakazana po pre-
dložitvi ezahtevka, katerega sestavni del je poročilo 
(obrazec priloga razpisne dokumentacije), predložitvi 
finančnega poročila z izjavo skladno z določili podpisa-
ne Pogodbe o sofinanciranju dogodkov v Mestni občini 
Krško v letu 2022 in slikovnim materialom.

7. Odpiranje vlog ni javno.
X. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki ob-

veščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi 

sredstev direktorica Mestne občine Krško v roku 10 de-
lovnih dni od odpiranja vlog s sklepom. Istočasno bodo 
upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravi-
čenci v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrnejo pod-
pisane pogodbe se šteje, da so odstopili od zahtevka za 
pridobitev nepovratnih sredstev.

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

XI. Informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od 

dneva te objave do porabe sredstev, dvignejo v času 
uradnih ur v Kabinetu župana Mestne občine Krško in 
na spletni strani www.krsko.si.

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

Mestna občina Krško
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Št. 450-3/2022-DI/15 Ob-1302/23
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mi-

klošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana sporoča, da bo na 
podlagi 50. in 77. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 11/18) in 13. do 15. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 31/18) v torek, 28. 2. 2023 izvedel

javno dražbo
za prodajo službenega vozila

Celotna razpisna dokumentacija in vse podrobnejše 
informacije glede javne dražbe so objavljene na spletni 
strani ZZZS, pod rubriko »Novice in javne dražbe«.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Javne dražbe
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Svet Doma na Krasu na podlagi 34. in 35. člena 
Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in naslednji), 
56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji), 
določil Statuta Doma na Krasu, sklepa 1. redne seje 
Sveta zavoda z dne 8. 12. 2022 ter Pravilnika o sistemi-
zaciji delovnih mest v Domu na Krasu razpisuje prosto 
delovno mesto

direktorja/direktorice 
Doma na Krasu

Za direktorja posebnega socialnovarstvenega za-
voda je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih 
pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje 
določene v 56. oziroma 57. členu Zakona o socialnem 
varstvu:

– ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 
69. člena Zakona o socialnem varstvu, pet let delovnih 
izkušenj in opravljen strokovni izpit po tem zakonu ali

– ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 
69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih 
izkušenj na področju dejavnosti socialnega varstva ali 
druge dejavnosti, ki je povezana s socialno varstveno 
dejavnostjo ali

– ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona 
o socialnem varstvu, 20 let delovnih izkušenj, od tega 
najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih 
na področju dejavnosti socialnega varstva, ki jo opravlja 
socialno varstveni zavod.

Direktor/ica socialno varstvenega zavoda mora po-
leg pogojev iz prve, druge ali tretje alineje imeti opravljen 
Program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga 
določa Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim sve-
tom RS za splošno izobraževanje.

Ne glede na pogoj iz prejšnje alineje je lahko za 
direktorja/ico imenovan kandidat/ka, ki nima opravlje-
nega programa za vodenje, moral/-a pa ga bo opraviti 
najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog 
direktorja.

Mandat direktorja/ice traja 5 let.
Delo direktorja/ice v Domu na Krasu obsega:
– vodenje zavoda,
– predstavljanje in zastopanje zavoda,
– odgovornost za zakonitost dela,
– organiziranje in usklajevanje delovnega procesa,
– pripravljanje predlogov letnih delovnih načrtov in 

programov razvoja ter poročil o njihovem izvrševanju in 
rezultatih poslovanja zavoda,

– pripravljanje predlogov splošnih aktov, ki jih spre-
jema zavod,

– sprejemanje splošnih aktov, za katere po zakonu 
ali po statutu zavoda ni pristojen drug organ,

– pripravljanje predlogov cen socialno varstvenih in 
drugih storitev zavoda,

– odločanje o disciplinski odgovornosti delavcev,
– izvajanje sklepov organov zavoda in ustanovitelja,
– odgovornost za izvajanje ukrepov varstva pri delu 

in varovanja zdravja, varstva pred požarom in varstva 
okolja,

– obveščanje javnosti o delu zavoda,
– opravljanje drugih nalog v skladu z zakonskimi 

predpisi.

Obvezna znanja: poznavanje zakonov in predpisov 
s področja dela zavoda.

Zaželena znanja, izkušnje in profesionalna narav-
nanost:

– razumevanje konceptov deinsititucionalizacije,
– poznavanje zakonskih in strokovnih podlag pro-

cesa deinstitucionalizacije,
– seznanjenost s procesom deinstitucionalizacije 

v Republiki Sloveniji (z zgodovino in aktualnim doga-
janjem),

– izkušnje s sodelovanjem v procesu deinstitucio-
nalizacije,

– profesionalna naravnost:
– refleksivnost in kritičnost,
– samoiniciativnost, proaktivnost,
– inovativnost,
– samostojnost,
– jasno sprejemanje odgovornosti,
– timska naravnanost,
– komunikacijske spretnosti.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, vizijo 
razvoja socialno varstvenega zavoda Dom na Krasu za 
naslednje mandatno obdobje in življenjepis, kandidati/ke 
naslovijo na Svet Doma na Krasu, Dutovlje 128, 6221 
Dutovlje, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – raz-
pis za direktorja« v roku 15 dni od dneva objave tega 
razpisa.

Za pisno obliko prijave šteje le prijava, poslana po 
pošti. Prijave poslane po e-pošti ne bodo upoštevane.

Strokovna komisija in člani sveta zavoda bodo v 
okviru razgovora preverili kompetence kandidata/ke.

O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni pisno v zakon-
sko določenem roku.

Svet zavoda Dom na Krasu

 Ob-1259/23
Svet zavoda Ekonomske šole Murska Sobota, Noršin-

ska ulica 13, 9000 Murska Sobota, na podlagi sklepa, spre-
jetega na 9. seji dne 25. 1. 2023, razpisuje delovno mesto

ravnatelja
Višje strokovne šole (m/ž) z možnostjo imenovanja 

za direktorja zavoda
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 s spremembami 
in dopolnitvami, v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organi-
zacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Predviden začetek dela je 1. 10. 2023. Delo se 

opravlja za polni delovni čas.
Pisno prijavo skupaj z dokazili o izpolnjevanju po-

gojev pošljite v osmih dneh po objavi razpisa v zaprti 
ovojnici na naslov: Svet zavoda Ekonomske šole Mur-
ska Sobota, Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota, s 
pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Prijava mora vsebovati:
– dokazila o izobrazbi in nazivu predavatelja višje 

šole,
– dokazilo o doseženem 5-letnem obdobju dela v 

vzgoji in izobraževanju z opisom delovnih izkušenj,
– program vodenja zavoda in organizacijske enote 

višje strokovne šole,
– kratek življenjepis,

Razpisi delovnih mest
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– potrdilo o nekaznovanosti v skladu s 107.a čle-
nom ZOFVI, in sicer Ministrstva za pravosodje, da ni bil 
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega de-
janja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno 
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (potrdilo 
ne sme biti starejše od 30 dni),

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo ne sme biti 
starejše od 30 dni) – izdajatelj Ministrstvo za pravosodje,

– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da ni bil 
zoper njega uveden kazenski postopek zaradi kazni-
vega dejanja (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni),

– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo 
njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s po-
stopkom imenovanja.

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

Vsi izrazi, uporabljeni v moški spolni slovnični obliki, 
veljajo za oba spola.

Svet zavoda Ekonomske šole Murska Sobota

 Ob-1260/23
Svet gimnazije Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 

3000 Celje, na podlagi sklepa Sveta zavoda, ki je bil 
sprejet na 3. seji Sveta zavoda, dne 24. 1. 2023 razpi-
suje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
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 (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 
123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP in 141/22).

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

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za manda-
tno dobo 5 let. Predvideni začetek dela je 1. 7. 2023 
oziroma skladno s sklepom o imenovanju oziroma s 
soglasjem ministra k imenovanju.

Pisne prijave z originalnimi dokazili oziroma overjeni-
mi fotokopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev

– potrdilo o izobrazbi, nazivu;
– potrdilo o strokovnem izpitu;
– potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu – 

kandidat/-ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega 
izpita, a si ga mora pridobiti v roku enega leta, sicer 
preneha mandat po zakonu;

– opis dosedanjih delovnih izkušenj;
– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da ni v 

kazenskem postopku;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega deja-

nja zoper spolno nedotakljivost (izda ga Ministrstvo za 
pravosodje);

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost (izda ga Ministrstvo 
za pravosodje);

– program vodenja zavoda, ki ga bodo kandidati 
tudi predstavili Svetu zavoda
pošljite v zaprti ovojnici s pripisom Za razpis 
ravnatelja/ -ice v 8 dneh po objavi tega razpisa na na-
slov Gimnazija Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 3000 
Celje. Potrdila ne smejo biti starejša od enega meseca.

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

O izboru bodo kandidati obveščeni v 4 mesecih po 
objavi razpisa.

Svet gimnazije Celje – Center

 Ob-1261/23
Svet zavoda Zdravstvenega doma Ormož na pod-

lagi 13. in tretjega odstavka 17. člena Statuta JZ Zdra-
vstveni dom Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, 
št. 10/08, 3/13 in 16/16) in sklepa Sveta zavoda z dne 
23. 1. 2023 razpisuje prosto delovno mesto

direktorja (m/ž)
Javnega zavoda Zdravstveni dom Ormož

Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, 
ki poleg pogojev, določenih v zakonu, izpolnjuje še na-
slednje pogoje:

– da ima univerzitetno izobrazbo ekonomske, me-
dicinske, pravne ali organizacijske smeri,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da aktivno obvlada enega od svetovnih jezikov,
– predložiti mora program dela in razvoja zavoda.
Kandidat k prijavi na razpisano delovno mesto še 

priloži:
– življenjepis (z navedbo delovnih izkušenj),
– fotokopija dokazila o dokončani izobrazbi in ostala 

dokazila o strokovni usposobljenosti,
– izjava, iz katere je razvidna delovna doba ali fo-

tokopija dokazila, iz katerega je razvidna delovna doba,
– za znanje enega od svetovnih jezikov je potrebno 

priložiti ustrezna potrdila,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– izjava o znanju osnov računalništva,
– izjava o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije.
Mandat direktorja zavoda traja 5 let. Z imenovanim 

direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas tra-
janja mandata. Predviden začetek mandata je 1. 5. 2023.

Prijava kandidata je popolna, če je v slovenskem 
jeziku in vsebuje zgoraj navedene priloge. Obravnavale 
se bodo samo popolne prijave kandidatov.

Pisne prijave z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju 
razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti kuverti 
s priporočeno pošiljko v roku 14 dni po objavi razpisa 
v Uradnem listu RS na naslov: Zdravstveni dom Or-
mož, Svet zavoda, Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož, s 
pripisom »Prijava na razpis za direktorja zavoda – ne 
odpiraj«. Kot pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo 
poslane po pošti s priporočeno pošiljko najkasneje na 
dan poteka roka za prijavo.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bodo 
povabljeni na predstavitev in razgovor na Svet zavoda.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni od 
dneva objave.

Svet zavoda Zdravstveni dom Ormož

 Ob-1262/23
Svet zavoda Šolskega centra Kranj, Kidričeva ce-

sta 55, 4000 Kranj na podlagi sklepa, sprejetega na 22. 
seji dne 30. 1. 2023 razpisuje naslednja prosta delovna 
mesta:
1. DM direktorja/direktorice Šolskega centra Kranj
2. DM ravnatelja/ravnateljice Višje strokovne šole 

Šolskega centra Kranj
3. DM ravnatelja/ravnateljice Strokovne gimnazije 

Šolskega centra Kranj
4. DM ravnatelja/ravnateljice Srednje ekonomske, 
storitvene in gradbene šole Šolskega centra Kranj
5. DM ravnatelja/ravnateljice Srednje tehniške šole 

Šolskega centra Kranj
Kandidati/kandidatke morajo za imenovanje na 

funkcijo direktorja/direktorice ŠC Kranj ali na dm rav-
natelja/ravnateljice posamezne organizacijske enote 
izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne po-
goje, skladno z Zakonom o organizaciji in financira-
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nju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 
123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP in 141/22).

Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno 
vodenje zavoda ali organizacijskih enot.

Izbrani/a kandidat/kandidatka bo imenovan/a za 
mandatno dobo 5 let. Delo na razpisanih delovnih me-
stih se opravlja za polni delovni čas. Predvideni začetek 
dela bo 1. 9. 2023 oziroma skladno s Sklepom Sveta 
zavoda.

Kandidati naj k pisni prijavi za posamezno delovno 
mesto na katerega se prijavljajo predložijo naslednje:

1. overjena dokazila o izpolnjevanju zahtevanih po-
gojev:

– o izobrazbi,
– o pridobljenem nazivu (naziv mentor najmanj 

5 let, naziv svetovalec ali naziv svetnik),
– o opravljenem strokovnem izpitu,
– o opravljenem ravnateljskem izpitu oziroma mora 

kandidat ravnateljski izpit opraviti v roku enega leta od 
začetka mandata,

2. original dokazila o izpolnjevanju pogojev
– o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju 

(najmanj 5 let – izpis obdobij zavarovanja ZPIZ-a),
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence 

Ministrstva za pravosodje, ki ob oddaji vloge ne sme biti 
starejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem po-
stopku (krajevno pristojno sodišče), ki ob oddaji vloge 
ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost (namen: Varstvo 
otrok in mladostnikov), ki ga izda Ministrstvo za pravo-
sodje in ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,

3. program vodenja zavoda oziroma organizacijske 
enote za mandatno obdobje za delovno mesto za katero 
se kandidat prijavlja,

4. kratek življenjepis,
5. izjavo, s katero kandidat dovoljuje obdelavo in 

uporabo svojih osebnih podatkov za namen in v zvezi s 
postopkom imenovanja.

Kandidat/kandidatka za ravnatelja/ravnateljico Višje 
strokovne šole Šolskega centra Kranj mora predložiti 
tudi overjeno dokazilo o veljavnem imenovanju v naziv 
predavatelj višje šole.

Kandidati/kandidatke prijave z zgoraj navedenimi 
dokazili pošljejo s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z 
ustrezno oznako na katero delovno mesto se prijavljajo:

»za razpis direktorja/direktorice Šolskega centra 
Kranj«,

»za razpis ravnatelja/ravnateljice Višje strokovne 
šole Šolskega centra Kranj«,

»za razpis ravnatelja/ravnateljice Strokovne gimna-
zije Šolskega centra Kranj«,

»za razpis ravnatelja/ravnateljice Srednje ekonom-
ske, storitvene in gradbene šole Šolskega centra Kranj«,

»za razpis ravnatelja/ravnateljice Srednje tehniške 
šole Šolskega centra Kranj«

na naslov: Svet zavoda, Šolski center Kranj, Kidričeva 
cesta 55, 4000 Kranj do 13. 2. 2023.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana zadnji 
dan roka do 24. ure s priporočeno pošiljko na pošto.

Nepopolne vloge, vloge brez ustreznih dokazil ali 
prepozno oddane vloge, ne bodo obravnavane.

Prijavljeni/e kandidati/kandidatke bodo o imenova-
nju obveščeni v zakonitem roku.

Svet zavoda Šolskega centra Kranj

Št. 900-2/2023-6 Ob-1263/23

Svet Šolskega centra Novo mesto, Šegova uli-
ca 112, 8000 Novo mesto, na podlagi sklepa, sprejete-
ga na 14. seji Sveta Šolskega centra Novo mesto, dne 
26. januarja 2023, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Srednje strojne šole

Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo ravna-
telja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 
RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 
105/22 – ZZNŠPP in 141/22; v nadaljnjem besedilu: 
ZOFVI).

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

Predvideni začetek dela bo 1. september 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.

Kandidati naj k pisni prijavi predložijo naslednje:
1) dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
– o izobrazbi,
– o pridobljenem nazivu;
– o opravljenem strokovnem izpitu;
– o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat/kan-

didatka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, 
pridobiti si ga mora v roku enega leta, sicer mandat po 
zakonu preneha);

– o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju 
(izpis obdobij zavarovanja ZPIZ-a);

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mese-
cev iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki 
ob oddaji ne sme biti starejše od 30 dni;

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost (namen: Varstvo 
otrok in mladoletnikov), ki ga izda Ministrstvo za pravo-
sodje in ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni;

– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem po-
stopku (krajevno pristojno sodišče), ki ob oddaji vloge 
ne sme biti starejše od 30 dni;

2) program vodenja zavoda za mandatno obdobje;
3) kratek življenjepis.
Navedeno pisno prijavo z vsemi zahtevanimi doka-

zili in prilogami pošljite v osmih dneh po objavi razpisa 
v zaprti ovojnici na naslov: Svet Šolskega centra Novo 
mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto, s pripisom 
»Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljice Srednje 
strojne šole – ne odpiraj«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet Šolskega centra Novo mesto
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Št. 900-2/2023-6 Ob-1264/23
Svet Šolskega centra Novo mesto, Šegova uli-

ca 112, 8000 Novo mesto, na podlagi sklepa, sprejete-
ga na 14. seji Sveta Šolskega centra Novo mesto, dne 
26. januarja 2023, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Srednje zdravstvene in kemijske šole

Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo ravna-
telja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organiza-
ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 
– popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – 
ZZNŠPP in 141/22; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.

Predvideni začetek dela bo 1. september 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.

Kandidati naj k pisni prijavi predložijo naslednje:
1) dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
– o izobrazbi,
– o pridobljenem nazivu;
– o opravljenem strokovnem izpitu;
– o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat/kan-

didatka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, 
pridobiti si ga mora v roku enega leta, sicer mandat po 
zakonu preneha);

– o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju 
(izpis obdobij zavarovanja ZPIZ-a);

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mese-
cev iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki 
ob oddaji ne sme biti starejše od 30 dni;

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost (namen: Varstvo 
otrok in mladoletnikov), ki ga izda Ministrstvo za pravo-
sodje in ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni;

– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem po-
stopku (krajevno pristojno sodišče), ki ob oddaji vloge 
ne sme biti starejše od 30 dni;

2) program vodenja zavoda za mandatno obdobje;
3) kratek življenjepis.
Navedeno pisno prijavo z vsemi zahtevanimi doka-

zili in prilogami pošljite v osmih dneh po objavi razpisa 
v zaprti ovojnici na naslov: Svet Šolskega centra Novo 
mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto, s pripisom 
»Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljice Srednje 
zdravstvene in kemijske šole – ne odpiraj«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet Šolskega centra Novo mesto

 Ob-1265/23
Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja Dra-

vograd, d.o.o., Meža 143, 2370 Dravograd, na podlagi 
15. in 28. člena Statuta Javnega komunalnega podjetja 
Dravograd d.o.o. objavlja javni razpis za imenovanje

direktorja
Javnega komunalnega podjetja  

Dravograd, d.o.o. (m/ž)
Kraj opravljanja delovnega mesta je v Dravogradu, 

na naslovu Meža 143, 2370 Dravograd, kjer so ura-

dni prostori Javnega komunalnega podjetja Dravograd, 
d.o.o. (v nadaljevanju: JKP Dravograd d.o.o.) ter po 
potrebi na terenu.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v 
moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške.

Naloge delovnega mesta:
– vodi poslovanje in delo javnega podjetja,
– zastopa javno podjetje,
– odgovarja za zakonitost dela in za poslovni uspeh 

podjetja,
– izvršuje sklepe ustanovitelja in nadzornega sveta,
– predlaga letne programe dela in programe za ob-

vladovanje kakovosti poslovanja podjetja,
– ustanovitelju in nadzornemu svetu daje poročila o 

rezultatih poslovanja in predlaga odpravo motenj v zvezi 
s poslovanjem podjetja,

– v skladu z zakonodajo predlaga sprejem cen 
nadzornemu svetu, ustanovitelju in državnim organom,

– imenuje člane strokovnih komisij in delovnih sku-
pin,

– sprejema notranjo organizacijo podjetja in siste-
mizacijo delovnih mest ter druge splošne akte podjetja,

– odloča o zaposlitvi delavcev in sklepa z njimi po-
godbe o zaposlitvi ter odloča o vseh drugih pravicah in 
obveznostih delavcev iz delovnega razmerja, skladno z 
zakonom, kolektivnimi pogodbami, statutom in drugimi 
splošnimi akti podjetja,

– izdaja navodila in posamične akte, ki urejajo delo 
in poslovanje podjetja,

– je odredbodajalec in v mejah svojih pooblastil 
podpisuje poslovne listine, pogodbe in druge dokumen-
te, ki se nanašajo na poslovanje podjetja,

– sklepa pravne posle v mejah svojih pooblastil,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni, kolek-

tivnimi pogodbami, sklepi ustanovitelja in nadzornega 
sveta, statutom in drugimi splošnimi akti podjetja.

Za direktorja je lahko imenovana vsaka poslovno 
sposobna fizična oseba, ki poleg splošnih zakonskih 
izpolnjuje še naslednje pogoje:

– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo teh-
nične, ekonomske ali pravne smeri,

– da ima najmanj pet let izkušenj z vodenjem in 
upravljanjem na vodilnih delovnih mestih,

– da predloži program strokovnega dela in razvoja 
javnega podjetja v mandatnem obdobju.

Za direktorja ne more biti imenovana oseba, ki:
– je že član drugega organa vodenja ali nadzora 

te družbe;
– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega 

dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in 
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premože-
nje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba 
ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od 
pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni za-
pora;

– ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravlja-
nja poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali

– je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, 
nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno 
obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z do-
ločbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o 
odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po prav-
nomočnosti sodbe.

Kandidati morajo k prijavi na razpis priložiti nasle-
dnja dokazila:

1. življenjepis ter da se navede poleg formalne 
izobrazbe tudi druga znanja in veščine, iz katerih je 
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razvidno, da ima kandidat organizacijske, strokovne in 
druge sposobnosti;

2. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede strokovne 
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer 
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila prido-
bljena;

3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj 
na vodilnih delovnih mestih (obvezno navesti: obdobje, 
v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih 
je opravljal, kandidat naj natančno opiše kakšno vrsto 
dela je opravljal, stopnjo zahtevnosti del ter kakšen 
naziv je imel);

4. program dela in razvojno vizijo delovanja JKP 
Dravograd, d.o.o., za 5-letno mandatno obdobje;

5. izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. čle-
na Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 
št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 
32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 
22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21), da:

– ni član drugega organa vodenja ali nadzora te 
družbe;

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 
dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in 
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premože-
nje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma, da 
je v primeru obsodbe minilo pet let od pravnomočnosti 
sodbe in dve leti od prestane kazni zapora;

– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opra-
vljanja poklica, dokler traja prepoved;

– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, 
nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno 
obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z do-
ločbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o 
odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po prav-
nomočnosti sodbe;

6. izjavo, da organu, ki objavlja ta javni razpis, do-
voljuje pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za namen 
tega razpisa. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, 
bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno raz-
merje za določen čas 5-letni mandat, za polni delovni 
čas.

Kandidati morajo svojo vlogo skupaj z dokazili o 
izpolnjevanju pogojev posredovati v zaprti kuverti na 
naslov: Javno komunalno podjetje Dravograd, d.o.o., 
Meža 143, 2370 Dravograd, s pripisom: »Ne odpiraj – 
prijava na razpis za direktorja JKP Dravograd, d.o.o.«, 
in sicer v roku 15 dni. Rok za oddajo prijave prične teči 
naslednji dan po zadnji objavi. Razpis se objavi na Za-
vodu za zaposlovanje, na spletnih straneh JKP Dravo-
grad, d.o.o., http://www.jkp-dravograd.si/ in v Uradnem 
listu RS.

Upoštevane bodo pravočasne in popolne prijave 
z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in pro-
gramom oziroma vizijo razvoja javnega podjetja. Izbirni 
postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih 
dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po 
opravljenem izboru.

Vse informacije o izvedbi javnega razpisa se lahko 
pridobijo na Javnem komunalnem podjetju Dravograd, 
d.o.o., Meža 143, 2370 Dravograd, odgovorna oseba: 
Sergeja Svetec, tel. 02/87-21-111, vsak dan med 7. in 
13. uro oziroma po e-pošti: sergeja.svetec@jkp-dravo-
grad.si.

Nadzorni svet Javnega komunalnega  
podjetja Dravograd, d.o.o.

 Ob-1267/23

Svet zavoda Srednje šole Slovenska Bistrica, Uli-
ca dr. Jožeta Pučnika 21, 2310 Slovenska Bistrica, na 
podlagi 58., 53. in 53.a člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 
– ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP in 
141/22) razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Srednje šole Slovenska Bistrica

Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funk-
cijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske 
pogoje in posebne pogoje skladno z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI.

Kandidat/kandidatka mora imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno 
vodenje Zavoda.

Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/imenova-
na za mandat pet let s predvidenim pričetkom mandata 
1. 9. 2023.

Pisno prijavo skupaj z dokazili o izpolnjevanju po-
gojev pošljite v desetih dneh po objavi razpisa v zaprti 
ovojnici na naslov: Svet zavoda Srednje šole Slovenska 
Bistrica, Ulica dr. Jožeta Pučnika 21, 2310 Slovenska 
Bistrica, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/
ravnateljico«.

Prijava mora vsebovati:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj 

v vzgoji in izobraževanju;
– program vodenja Zavoda za mandatno obdobje;
– originalna ali overjena dokazila o izobrazbi, na-

zivu, opravljenem strokovnem izpitu in ravnateljskem 
izpitu (slednje ni pogoj za imenovanje, mora pa kandi-
dat/kandidatka izpit opraviti v roku enega leta od ime-
novanja);

– potrdilo o nekaznovanosti v skladu s 107.a čle-
nom ZOFVI, in sicer Ministrstva za pravosodje, da ni 
bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mese-
cev ter da ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi ka-
znivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo ne 
sme biti starejše od 30 dni);

– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da ni bil 
zoper njega/njo uveden kazenski postopek zaradi ka-
znivega dejanja (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni).

O izboru bodo kandidati/kandidatke pisno obvešče-
ni v zakonitem roku.

Svet zavoda Srednje šole Slovenska Bistrica

 Ob-1268/23

Na podlagi 22. člena Odloka o ustanovitvi Javnega 
komunalnega podjetja Komunala Ribnica d.o.o. (Ura-
dni list RS, št. 88/01 in 102/01) in sklepa 1/2023 seje 
skupščine Komunale Ribnica d.o.o., ki je potekala 27. 1. 
2023, Komunala Ribnica d.o.o., Goriča vas 11a, 1310 
Ribnica, razpisuje prosto delovno mesto

direktorja (M/Ž)
Kandidat mora poleg splošnih pogojev za zaposli-

tev, ki jih določajo delovno pravni predpisi, izpolnjevati 
še naslednje pogoje:

1. univerzitetna ali visoka izobrazba tehnične ali 
družboslovne smeri

http://www.jkp-dravograd.si/
mailto:sergeja.svetec@jkp-dravograd.si
mailto:sergeja.svetec@jkp-dravograd.si
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2. pet let delovnih izkušenj v stroki, od tega vsaj 
4 leta na vodilnih delovnih mestih

3. da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 
dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in 
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premože-
nje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma 
je, v primeru obsodbe, minilo pet let od pravnomočnosti 
sodbe in dve leti od prestane kazni zapora

4. da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi 
opravljanja poklica oziroma, v primeru izrečene prepo-
vedi opravljanja poklica, prepoved ne velja več

5. da ni bil kot član organa vodenja ali nadzo-
ra družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, 
pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom 
v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslo-
vanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, oziroma 
sta, v primeru pravnomočne obsodbe, minili dve leti od 
pravnomočnosti obsodbe.

Kandidat mora prijavi predložiti:
– življenjepis,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi, iz katerega mora 

biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in usta-
nova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

– dokazila o izpolnjevanju pogojev in opisom del, ki 
jih je doslej opravljal,

– lastno izjavo o izpolnjevanju pogojev iz točke 3, 
4 in 5,

– pooblastilo družbi Komunala Ribnica d.o.o., da, 
v primeru izbire, iz uradnih evidenc pridobi dokazila o 
izpolnjevanju pogojev iz točke 3, 4 in 5,

– program delovanja in razvoja Javnega komu-
nalnega podjetja Komunala Ribnica d.o.o. v naslednjih 
4 letih.

Mandat direktorja (m/ž) traja 4 leta, ista oseba pa je 
lahko po poteku mandata ponovno imenovana.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev po-
šljite v 30 dneh od objave razpisa v Uradnem listu RS, 
v zaprti kuverti na naslov: Javno komunalno podjetje 
Komunala Ribnica d.o.o., Goriča vas 11a, 1310 Ribni-
ca, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za direktorja«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh po 
odločitvi skupščine Komunale Ribnica d.o.o..

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, se uporabijo kot nevtralni za ženski 
in moški spol.

Komunala Ribnica d.o.o.

 Ob-1297/23

Svet zavoda Mladinskega doma Malči Beličeve, 
Mencingerjeva 65, 1000 Ljubljana, na podlagi 58. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 
105/22 – ZZNŠPP in 141/22) in sklepa 2. redne seje 
Sveta zavoda z dne 25. 1. 2023 razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 

ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 
105/22 – ZZNŠPP in 141/22).

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

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

Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. 
Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o za-
poslitvi za delovno mesto ravnatelja/-ice.

Predviden začetek dela bo 1. 5. 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 (ozi-

roma si ga pridobi najpozneje v letu dni po začetku man-
data, sicer mu preneha mandat po zakonu),

– opis in dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in 
izobraževanju (izpis obdobij zavarovanja v RS ali drugo 
dokazilo o obdobju dela v VIZ),

– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence 
Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost za namen »Varstvo 
otrok in mladoletnikov« iz kazenske evidence Ministr-
stva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem 
postopku – ne sme biti starejše od 30 dni.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vode-
nja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa priloži tudi 
kratek življenjepis.

Pisne prijave z dokazili pošljite po pošti v 10 dneh 
po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Mla-
dinski dom Malči Beličeve, Svet zavoda, Mencingerje-
va 65, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za 
ravnatelja/-ico – Ne odpiraj«.

V primeru oddaje nepopolne vloge, bo kandidat/-ka 
pisno pozvan/-a, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v naspro-
tnem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo 
iz izbirnega postopka izločena.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Mladinskega doma Malči Beličeve

Su KS 68/2023-3 Ob-1272/23

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 
22. člena Zakona o sodniški službi razpisuje

1 prosto mesto višjega sodnika
na Upravnem sodišču RS, za zunanji oddelek  

v Mariboru
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev 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 na-
vedenega zakona in drugem odstavku 10. člena Zakona 
o upravnem sporu.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
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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 po-
stopku, 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/hor-
nav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne de-
javnosti 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 pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva 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 prve-
ga odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodni-
ško 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 sodi-
šče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni 
po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Su KS 70/2023-2 Ob-1306/23
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

1 sodniško mesto višjega sodnika 
na Višjem sodišču v Ljubljani,  

na gospodarskem oddelku
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev 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 po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),

– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča 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 po-
stopku, 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/hor-
nav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne de-
javnosti 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 pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva 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 prve-
ga odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodni-
ško 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 sodi-
šče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni 
po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Su KS 72/2023-2 Ob-1307/23
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

1 sodniško mesto okrožnega sodnika 
na Delovnem sodišču v Celju

Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško me-
sto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene v 
10. členu navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI
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– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 

mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 

dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da 
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem po-
stopku, 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/hor-
nav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne de-
javnosti 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 pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva 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 prve-
ga odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodni-
ško 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 sodi-
šče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni 
po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Su KS 73/2023-2 Ob-1308/23
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi prve-

ga odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi razpisuje

1 sodniško mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Mariboru

Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto 
na okrajnem sodišču (okrajni sodnik), določene v 9. čle-
nu navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),

– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča 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 po-
stopku, 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/hor-
nav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne de-
javnosti 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 pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva 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 prve-
ga odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodni-
ško 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 sodi-
šče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni 
po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 Ob-1309/23
Svet Glasbene šole Ljubljana Vič – Rudnik na pod-

lagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgo-
je in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 
– popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in sklepa 5. redne 
seje sveta Glasbene šole Ljubljana Vič – Rudnik z dne 
1. 2. 2023, razpisuje delovno mesto

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

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-I-269/12-24 in 47/15, 
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 
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207/21 in 105/22 – ZZNŠPP in 141/22; v nadaljnjem 
besedilu: ZOFVI), in 84. členom Kazenskega zakonika 
(Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 
6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20, 75/21, 
186/21, 105/22 – ZZNŠPP).

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

Predvideni začetek dela je 24. 6. 2023. Delo na 
delovnem mestu ravnatelja se opravlja za polni delovni 
čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

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 (ozi-

roma si ga pridobi najpozneje v letu dni po začetku man-
data, sicer mu preneha mandat po zakonu),

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

vosodje, da kandidat ni bil obsojen zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 
dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti sta-
rejše od 30 dni (podlaga 107.a člen ZOFVI),

– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva de-
janja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo 
za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni (podlaga 
84. člen KZ-1),

– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-
stopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– program vodenja zavoda za mandatno obdobje 
od 24. 6. 2023 do 23. 6. 2028,

– kratek življenjepis (zaželjen),
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo 

njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s po-
stopkom imenovanja.

Pisne prijave z dokazili o zahtevanih pogojih kan-
didati pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 18. 2. 2023, 
na naslov: Svet Glasbene šole Ljubljana Vič – Rudnik, 
Gradaška ulica 24, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na 
razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka razpisa s priporočeno pošiljko oddana na pošto, 
to je 18. 2. 2023.

Dokazila o izpolnjevanju razpisanih pogojev morajo 
biti originalna ali overjene kopije originalov.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

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

Svet Glasbene šole Ljubljana Vič – Rudnik
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Št. 013-6/2023-2550 Ob-1318/23
Na podlagi 17., 17.a in 17.b člena Zakona o Ra-

dioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 
– ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B, 
9/14 in 163/22; v nadaljnjem besedilu: ZRTVS-1) Svet 
za trajnostni razvoj in varstvo okolja, Dunajska cesta 48, 
1000 Ljubljana objavlja

javni poziv
Organizacijam, ki so dejavne na področju varstva 
okolja, narave in podnebja za imenovanje člana 
Sveta RTV Slovenija kot predstavnika javnosti

1. Na podlagi 2.g) točke tretjega odstavka 17. člena 
ZRTVS-1 Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja ime-
nuje enega člana Sveta RTV Slovenija kot predstavnika 
javnosti, in sicer na podlagi javnega poziva Organizaci-
jam, ki so dejavne na področju varstva okolja, narave in 
podnebja za imenovanje člana Sveta RTV Slovenija kot 
predstavnika javnosti.

Mandat člana Sveta RTV Slovenija je dve leti od 
dneva, ko je Svet RTV Slovenija konstituiran v skladu 
z ZRTVS-1.

2. V Svet RTV Slovenija so lahko imenovane ose-
be, ki s svojim znanjem, ugledom oziroma dosežki na 
kulturnem, izobraževalnem, znanstvenem ali drugem 
področju družbenega življenja lahko pripomorejo k do-
bremu delovanju in krepitvi ugleda javne radiotelevizije, 
tako v Republiki Sloveniji kot v tujini.

Člani Sveta RTV Slovenija morajo svoje delo opra-
vljati neodvisno ter nepristransko in uresničevati izključ-
no interese RTV Slovenija kot javne radiotelevizije. Pri 
opravljanju svoje funkcije so dolžni upoštevati Ustavo 
Republike Slovenije, ZRTVS-1 in statut RTV Slovenija.

3. Člani Sveta RTV Slovenija morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje:

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

– najmanj 10 let strokovnih delovnih izkušenj na 
delovnem področju upravičenca po doseženi izobrazbi 
iz prejšnje alineje;

– visoka osebna integriteta in moralni ugled;
– pripravljenost in zmožnost s svojim znanjem, 

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

– državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi 

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

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

4. V Svet RTV Slovenija ne morejo biti izvoljene 
oziroma imenovane osebe, ki so ob imenovanju ali v 
obdobju petih let pred imenovanjem bile:

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

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

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

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

V Svet RTV Slovenija prav tako ne morejo biti izvo-
ljene oziroma imenovane osebe, ki so:

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

– zaposlene na RTV Slovenija, razen oseb iz 1. toč-
ke tretjega odstavka 17. člena ZRTVS-1;

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

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

– ožji družinski člani vodilnih delavk in delavcev 
RTV Slovenija, kot so člani uprave RTV Slovenija, direk-
tor radia, direktor televizije in direktor digitalnih vsebin, 
ter tistih zaposlenih na RTV Slovenija, ki jih kot vodstve-
ne delavce opredeljuje statut RTV Slovenija.

Med ožje družinske člane štejejo zakonec oziroma 
oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, sklenjeni 
ali nesklenjeni partnerski zvezi, otroci ter vnuki in starši 
ter druge osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu.

Člani Sveta RTV Slovenija ne smejo poslovno so-
delovati z RTV Slovenija.

Nihče ne more biti hkrati član Sveta RTV Slovenija 
in finančnega odbora.

5. Predlog za imenovanje člana Sveta RTV Sloveni-
ja lahko podajo Organizacije, ki so dejavne na področju 
varstva okolja, narave in podnebja za imenovanje člana 
Sveta RTV Slovenija kot predstavnika javnosti.

6. Predlog predlagatelja iz prejšnje točke mora vse-
bovati naslednje podatke oziroma dokazila:

6.1. podatki oziroma dokazila, s katerim izkaže, da 
je upravičen predlagatelj, in sicer:

– naziv in sedež,
– dokument o registraciji oziroma ustanovitvi ozi-

roma drug primerljiv dokument, ki izkazuje, da je upra-
vičen predlagatelj, oziroma da deluje na zahtevanem 
področju varstva okolja, narave in podnebja,

– dokument, iz katerega izhaja odločitev pristojnega 
organa o predlaganju kandidata.

6.2. Podatki o predlaganem kandidatu za člana 
Sveta RTV Slovenija:

– ime in priimek;
– datum rojstva;
– stalno prebivališče in naslov za vročanje, če ni 

enak stalnemu prebivališču;
– naziv delodajalca in delovnega mesta;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz četrtega od-

stavka 17.a člena ZRTVS-1, in sicer:
– dokazilo o doseženi izobrazbi (najmanj izo-

brazba, pridobljena po študijskem programu druge sto-
pnje, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, 

Druge objave
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pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je 
v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifi-
kacij, uvrščena na 8. raven),

– dokazilo o strokovnih delovnih izkušnjah (naj-
manj deset let strokovnih delovnih izkušenj na delovnem 
področju upravičenca po doseženi izobrazbi iz prejšnje-
ga odstavka),

– visoka osebna integriteta in moralni ugled,
– pripravljenost in zmožnost s svojim znanjem, 

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

– dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– dokazilo, da kandidat ni bil pravnomočno obso-

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

– dokazilo, da zoper kandidata ni vložena prav-
nomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega deja-
nja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

– utemeljitev kandidature, ki vsebuje:
– opis izkušenj in delovanja kandidata na kultur-

nem, izobraževalnem, znanstvenem ali drugem relevan-
tnem področju družbenega življenja,

– vizijo dobrega delovanja in krepitve ugleda 
javne radiotelevizije;

– soglasje in izjava kandidata:
– da soglaša s kandidaturo,
– da je seznanjen s pogoji iz prvega in drugega 

odstavka 17.a člena ZRTVS-1 in jih izpolnjuje.
Dokumenta »Prijavni obrazec« in »Soglasje h kan-

didaturi ter izjava o izpolnjevanju pogojev« sta objavljeni 
na spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/mini-
strstva/ministrstvo-za-naravne-vire-in-prostor/javne-ob-
jave (če podatki niso predloženi na teh obrazcih, to ni 
razlog za izločitev predloga).

7. Predlog z dokazili in podatki, navedenimi v 6. toč-
ki tega poziva, pošljite na naslov: gp.mnvp@gov.si z 
oznako zadeve »Svet RTV SLO«.

8. Rok za oddajo predloga je do vključno 18. 2. 
2023.

9. V postopku izbire se bodo upoštevali kandidati, 
za katere bodo poslani pravočasni in popolni predlogi, 
iz katerih bo razvidno izpolnjevanje zakonskih pogojev 
za imenovanje kandidata.

Pri imenovanju za člana Sveta RTV Slovenija se 
bodo upoštevale izkušnje in delovanje kandidatov na 
kulturnem, izobraževalnem, znanstvenem ali drugem 
relevantnem področju družbenega življenja ter njihova 
vizija dobrega delovanja in krepitve ugleda javne radi-
otelevizije.

Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja bo v 
30 dneh od poteka roka za posredovanje predlogov s 
sklepom imenoval enega člana Sveta RTV Slovenija.

Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja bo sklep o 
imenovanju najpozneje v 5 dneh po imenovanju objavil 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

10. Predlagatelji in kandidati bodo obveščeni le v 
primeru imenovanja. V postopku javnega poziva ni mo-
žnosti vlaganja pravnih sredstev.

Predlagatelji in kandidati kazensko in materialno 
odgovarjajo za resničnost oziroma pravilnost navedb 
v vlogi.

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

Kontaktna oseba za dodatna pojasnila: marko.ma-
ver@gov.si ali 041/954-762.

Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja

Št. 430-2/2023 Ob-1293/23

Javni poziv
promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti  

za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva 
za proizvodnjo električne energije iz obnovljivega 

vira energije (sončne elektrarne)
1. Povabilo k oddaji vloge
Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 

Selnica ob Dravi, na podlagi 32. člena Zakona o javno- 
zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v 
nadaljevanju: ZJZP) in na podlagi ostalih določb ZJZP, 
ki se nanašajo na izvedbo predhodnega postopka ter 
ob smiselni uporabi določil Zakona o javnem naroča-
nju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 
74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS; v nadaljevanju: 
ZJN-3) ter Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah 
(Uradni list RS, št. 9/19 in 121/21 – ZJN-3B; v nadalje-
vanju: ZNKP), objavlja predmetni javni poziv, s katerim 
poziva vse potencialne promotorje k podaji vlog o zain-
teresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva 
za projekt »Javno-zasebno partnerstvo za proizvodnjo 
električne energije iz obnovljivega vira energije (sončne 
elektrarne)«.

Zainteresirane promotorje vabimo, da oddajo vlogo 
o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega par-
tnerstva, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s 
predmetnim pozivom, ZJZP, Pravilnikom o vsebini upra-
vičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega 
partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) in Uredbo o eno-
tni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list 
RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) ter ostalimi zakonskimi in 
podzakonskimi akti navedenimi v točki 2.3.

2. Navodila promotorjem za izdelavo vloge
2.1. Koncedent (javni partner)
Naziv: Občina Selnica ob Dravi
Naslov: Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi
Telefon: 02/673-02-07
Internetni naslov: https://www.selnica.si
Zakoniti zastopnik: dr. Vlasta Krmelj, univ. dipl. inž., 

županja
Kontaktna oseba: Karl Lampreht
E-pošta: karl.lampreht@selnica.si
Telefon: 02/673-02-15
2.2. Predmet javnega poziva
Ime projekta:
»Javno-zasebno partnerstvo za proizvodnjo ele-

ktrične energije iz obnovljivega vira energije (sončne 
elektrarne)«.

Številka javnega poziva: 430-2/2023
Vrsta postopka:
Poziv promotorjem na podlagi 32., 33. in 34. člena 

ZJZP v okviru predhodnega postopka javno-zasebnega 
partnerstva.

Kratek opis predmeta poziva:
Predmet projekta je vzpostavitev javno-zasebnega 

partnerstva za postavitev proizvodnih naprav, ki proi-
zvajajo električno energijo iz obnovljivega vira energije 
(sončne elektrarne) na površinah in objektih Občine 
Selnica ob Dravi.

Izvajanje projekta obsega predvsem naslednje:
– izbor primernih lokacij, načrtovanje naprav in iz-

bor optimalne tehnologije;
– pridobitev ustreznih upravnih dovoljenj in soglasij;
– postavitev naprav za samooskrbo v obliki proizvo-

dnih naprav, ki proizvaja električno energijo iz obnovlji-
vega vira energije (sončne elektrarne);

mailto:gp.mnvp@gov.si
mailto:marko.maver@gov.si
mailto:marko.maver@gov.si
https://www.selnica.si
mailto:karl.lampreht@selnica.si
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– redno vzdrževanje ter upravljanje vzpostavljenih 
naprav;

– financiranje projekta.
Cilji projekta:
– da se vzpostavi proizvodnja električne energije iz 

obnovljivih virov energije (sončna elektrarna) na povr-
šinah in objektih, ki so v lasti Občine Selnica ob Dravi;

– da se zasleduje uresničevanje ciljev samooskr-
be Občine Selnica ob Dravi in uporabnikov površin ter 
objektov;

– da se bo z vključitvijo zasebnih investitorjev v 
projekt doseglo zastavljene cilje brez dodatnega javno-
finančnega zadolževanja, saj bo investicija poplačana iz 
ustvarjenih prihodkov vezanih na proizvedeno električno 
energijo;

– da bodo stroški rabe električne energije v javnih 
objektih, ki bodo vključeni v projekt, glede na stroške in 
ceno električne energije na trgu, po izvedenem projektu 
nižji in bo iz tega naslova prišlo do prihrankov pri stro-
ških za električno energijo na strani javnega partnerja in 
uporabnikov površin ter objektov;

– da se bo zaradi izvedbe projekta v Občini Selnica 
ob Dravi povečala uporaba obnovljivih virov energije 
(OVE).

Variante:
Variantne vloge so dopustne. Vlogo se lahko 

odda za katerokoli lokacijo ali več lokacij iz seznama v 
točki 2.4, ki je v lasti Občine Selnica ob Dravi. Ukrepe in 
sistem upravljanja predlaga promotor. V kolikor promo-
tor spozna kot primerne še druge lokacije ali površine, 
jih lahko vključi v vlogo.

2.3. Pravne podlage za izvedbo javnega poziva in 
sklenitev koncesijskega razmerja

– Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP; Ura-
dni list RS, št. 127/06);

– Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS; Ura-
dni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40);

– Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP; 
Uradni list RS, št. 9/19 in 121/21 – ZJN-3B);

– Zakon o javnem naročanju (ZN-3; Uradni list 
RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 
100/22 – ZNUZSZS);

– Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projek-
ta po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list 
RS, št. 32/07);

– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obrav-
navo investicijske dokumentacije na področju javnih fi-
nanc (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);

– Energetski zakon (EZ-1; 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);

– Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE; Uradni 
list RS, št. 158/20);

– Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov ener-
gije (ZSROVE; Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 
121/22 – ZUOKPOE);

– Zakon o oskrbi z električno energijo (ZOEE; Ura-
dni list RS, št. 172/21);

ter na podlagi ostale veljavne zakonodaje na področju 
predmeta javno-zasebnega partnerstva.

Navedeno zakonodajo mora promotor upoštevati 
pri pripravi vloge.

2.4. Način izvedbe projekta
Predlagan model izvedbe dela projekta je koncesija 

gradnje po modelu DFBOT (model: projektiraj-financiraj- 
zgradi-upravljaj in vzdržuj-prenesi v last koncedenta), za 
okvirno koncesijsko obdobje od 10 do 25 let.

Koncedent načrtuje, da večino poslovnih tveganj na 
projektu prevzema izbran zasebni partner.

Za sklenitev koncesijskega razmerja se bodo upo-
rabljala tako določila ZJZP in ZGJS, smiselno pa tudi 
ZNKP in ZJN-3.

Promotorska vloga naj vsebuje analizo alternativnih 
predlogov ter podrobnejšo predstavitev rešitve glede 
načina realizacije projekta, ki se bo izkazala kot eko-
nomsko najbolj upravičena.

Koncedent bo predvidoma izvedel postopek javne-
ga razpisa v treh fazah:

– prva faza: faza priznanja sposobnosti;
– druga faza: faza dialoga;
– tretja faza: oddaja končne ponudbe.
Občina Selnica ob Dravi je kot potencialno zanimive 

lokacije identificirala naslednje lokacije:

Št. Objekt Naslov 
1. Gasilski dom Selnica ob Dravi Gasilska ulica 1, 2352 Selnica ob Dravi
2. Hram kulture Arnolda Tovornika Mariborska cesta 26, 2352 Selnica ob Dravi
3. Novi vrtec Selnica ob Dravi Mariborska cesta b.š. pri h.š. 30

Podrobnejši podatki o objektih:
1. Gasilski dom Selnica ob Dravi (predvidena inšta-

lirana moč 22 kW oziroma 24.200 kWh/leto);
ID znak: parcela 282/39, na kateri stoji stavba 

št. 631-213, Gasilski dom Selnica ob Dravi, Gasilska 
ulica 1, 2352 Selnica ob Dravi, poraba električne ener-
gije v letu 2022: 22 MWh;

z merilnim mestom: 4-406 Gasilski dom, 3x35A, 
obračunska moč 24 kW.

2. Hram kulture Arnolda Tovornika (predvidena in-
štalirana moč 42 kW oziroma 46.200 kWh/leto)

ID znak: parcela 282/41, na kateri stoji stavba 
št. 662, Hram kulture Arnolda Tovornika, Mariborska 
cesta 26, 2352 Selnica ob Dravi, poraba električne ener-
gije v letu 2022: 88 MWh;

z merilnim mestom: 4-257549, Hram kulture Arnol-
da Tovornika, 3x63A, obračunska moč 43 kW.

3. Novi vrtec Selnica ob Dravi (predvidena inštali-
rana moč ≥ 150 kW)

ID znak: parcela 276/1, 282/36, na kateri stoji stav-
ba št. BŠ (v gradnji), Vrtec Selnica ob Dravi, naslov Mari-
borska cesta b.š. pri h.š. 30, ocenjena poraba električne 
energije: 70 MWh

z merilnim mestom: 8087597 Novi vrtec Selnica ob 
Dravi, odjem na NN z merjeno močjo.

Koncedent opozarja, da so zgoraj podane pred-
postavke zgolj izhodišča in da je pripravljen sprejeti 
tudi drugačne predloge ali rešitve, ki bi jih predstavili 
potencialni koncesionarji, tako glede zgoraj predstavlje-
nih izhodišč projekta, kot tudi tehničnih rešitev, obdobja 
trajanja, lokacij, delitve tveganj in drugih elementov pro-
jekta. Prav tako se s tem pozivom ne prejudicira oblike 
javno-zasebnega partnerstva, vsebine odločitve in akta 
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o javno-zasebnem partnerstvu, skladno z določili druge-
ga odstavka 33. člena ZJZP.

2.5. Objava javnega poziva
Javni poziv promotorjem je objavljen na spletni 

strani Občine Selnica ob Dravi (https://www.selnica.si/) 
in v Uradnem listu RS.

2.6. Dodatne informacije
Promotorji lahko dodatne informacije pridobijo pri 

Karlu Lamprehtu, preko elektronske pošte, naslov karl.
lampreht@selnica.si.

Zahtevo za dodatne informacije lahko promotorji 
pošljejo najkasneje do 20. 2. 2023. Občina bo dodatne 
informacije, ki bi vplivale na vsebino oddanih vlog, obja-
vila na spletni strani občine.

3. Vloga
3.1 Vsebina in oblika vloge o zainteresiranosti
Za podajo vloge niso predpisani obrazci. Vloga o 

zainteresiranosti naj bo podana na lastnih dokumentih 
promotorja.

Iz vloge o zainteresiranosti morajo biti jasno raz-
vidne vse informacije o zainteresirani osebi za javno- 
zasebno partnerstvo, ki vplivajo ali bi lahko kakorkoli 
vplivale na presojo koncedenta.

Dokumentacija, ki jo javnemu partnerju predloži za-
interesirana oseba, naj bo pripravljena v skladu z 2. čle-
nom Pravilnika o vsebini upravičenosti izvedbe projekta 
po modelu javno zasebnega partnerstva.

Zaželeno je, da vloga vsebuje:
– kontaktno osebo s kontaktnimi podatki (telefon, 

elektronska pošta),
– predstavitev promotorja, vključno z analizo razvoj-

nih možnosti in sposobnosti promotorja,
– opis projekta in idejne rešitve, kot jih za dosego 

razpisanih ciljev in tehnične specifikacije predvideva 
promotor, z opisom in obsegom investicije, ki jo je pri-
pravljen prevzeti,

– prikaz ocenjene vrednosti investicije ter pred-
videne finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidna 
tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno 
vrednosti posameznega prevzetega tveganja,

– ekonomsko oceno projekta,
– časovni načrt izvedbe,
– oceno prihodkov in stroškov v času življenjske 

dobe projekta,
– sken celotne vloge v elektronski obliki.
V okvir vloge mora promotor poleg zgoraj navedene 

vsebine glede na dejstvo, da gre za investicijski projekt 
vključiti tudi minimalno vsebino, kot jo glede na vrednost 
predlagane investicije opredeljuje Uredba o enotni meto-
dologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumen-
tacije na področju javnih financ.

Koncedent bo obravnaval tudi vloge, katerim ne 
bodo priloženi vsi zgoraj navedeni dokumenti, pod po-
gojem, da bo iz vloge možno ugotoviti interes za izvedbo 
javno-zasebnega partnerstva oziroma koncesije, kar bo 
lahko uporabil pri izdelavi ocene upravičenosti.

3.2 Rok in način oddaje vloge o zainteresiranosti
Rok za oddajo vlog o zainteresiranosti je do vključ-

no 28. 2. 2023 do 12. ure na naslov: Občina Selnica ob 
Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi.

Vloge se oddajo na elektronski naslov info@sel-
nica.si ali v papirni obliki v vložišče Občine Selnica ob 
Dravi.

Vloga in ostali dokumenti morajo biti predloženi v 
slovenskem jeziku. Tehnično dokumentacijo (kot so na 
primer prospekti, propagandni ter tehnični material in 
drugo) lahko promotorji predložijo v enem od uradnih 
jezikov Evropske unije, pri čemer lahko koncedent ob 
pregledu vloge zahteva prevod v slovenski jezik na 
stroške promotorja.

Stroške v zvezi s pripravo vloge v celoti nosijo 
promotorji.

4. Pravice promotorjev in poslovna skrivnost
Koncedent si pridržuje pravico, da vse podatke, ki 

ne bodo označeni kot poslovna skrivnost promotorja, 
uporabi pri oblikovanju končne vsebine, modela ter ob-
sega razpisne dokumentacije za izbor koncesionarja.

Promotorji, ki bodo oddali vlogo o zainteresiranosti 
za sklenitev javno-zasebnega partnerstva, bodo imeli v 
nadaljnjem postopku sklepanja enake pravice kot drugi 
kandidati. Z oddajo vloge o zainteresiranosti se ne šte-
je, da je vlagatelj tudi kandidat v nadaljnjem postopku 
izbire izvajalca.

V kolikor bodo v vlogi o zainteresiranosti za skleni-
tev javno-zasebnega partnerstva priloženi dokumenti, 
ki celovito predstavljajo pravne, ekonomske, tehnične, 
okoljevarstvene ali druge pogoje za izvedbo postopka 
ali pomenijo kakšno drugače izvirno idejno rešitev, lahko 
javni partner (koncedent), skladno s predpisi, ki ureja-
jo oddajo javnih naročil, odloči o njihovem odkupu (na 
primer postopek s pogajanji brez predhodne objave), 
in to ne glede na to, ali nadaljuje postopek za sklenitev 
javno-zasebnega partnerstva.

Če javni partner (koncedent) na podlagi vloge zain-
teresirane osebe ne bo uvedel predhodnega postopka 
niti ne bo dosegel s promotorjem soglasja o odkupu 
dokumentov, mu bo dokumente vrnil. V tem primeru 
ohrani promotor vse pravice na dokumentih, priloženih 
vlogi o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega 
partnerstva.

Predmetni javni poziv promotorjem je neobvezu-
joč dokument, ki zgolj opisuje namen koncedenta in le 
tega ne zavezuje k izvedbi projekta. Koncedent si tudi 
pridržuje pravico do spremembe vsebin in obsega ter 
delov projekta, opisanega v tem pozivu. Končna oblika 
modela javno-zasebnega partnerstva, obseg in vsebina 
projekta ter obveznosti koncedenta in koncesionarja 
bodo opredeljene v postopku javnega razpisa za izbiro 
koncesionarja.

5. Nadaljevanje postopka: na podlagi predlože-
ne dokumentacije promotorjev in morebitnih izvedenih 
predstavitvenih sestankov bo javni partner (koncedent) 
izdelal oceno o upravičenosti izvedbe projekta po mo-
delu javno-zasebnega partnerstva, v okviru katere bo 
primerjal dokumentacijo, ki jo bo pripravil javni partner 
v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju jav-
nih financ in dokumentacijo, ki jo bodo predložili zainte-
resirani promotorji.

Občina Selnica ob Dravi

https://www.selnica.si/
mailto:karl.lampreht@selnica.si
mailto:karl.lampreht@selnica.si
mailto:info@selnica.si
mailto:info@selnica.si
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 Ob-1256/23

Medij: Grafičar.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja M-FOLIO, 

založništvo, oblikovanje in svetovanje, Matic ŠTEFAN s.p., 
Breška pot 2B, 4205 Preddvor, najmanj 5 % delež: Matic 
Štefan, Breška pot 2B, 4205 Preddvor – 100 %.

Oseba poopblaščena za zastopanje izdajatelja: Ma-
tic Štefan.

 Ob-1257/23

Ime medija: ETV HD.
Izdajatelj (pravna oseba): ATV BABNIK & CO d.n.o. 

Litija, Pokopališka pot 8, 1270 Litija.
Produkcija programa: ETV HD.
Lastniški in upravljalski delež: 50 % – Boštjan Vid-

mar, Zg. Prhovec 2a, 1411 Izlake, 50 % – Janez Vidmar, 
Obrezija 20, 1411 Izlake.

Zakoniti zastopnik: Boštjan Vidmar.

 Ob-1280/23

Ime medija: Dober tek.
Izdajatelj: DEDAL d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 

Ljubljana – Polje.
Lastniki z najmanj 5 % deležem kapitala ali upra-

vljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– 30 % – Darko Petelin, Kamnik pod Krimom 103A, 

1352 Preserje
– 20 % – DEDAL d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 

Ljubljana – Polje
– 10 % – Urška Petelin, Preserje 54V, 1352 Preserje
– 40 % – SVET24 d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 

Ljubljana – Polje.
Odgovorna oseba izdajatelja: Urška Petelin, direk-

torica. 

 Ob-1295/23

Izdajatelj: Dnevnik, družba medijskih vsebin, d.d., 
Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.

Ime medijev: Dnevnik, Nedeljski dnevnik, Dnevnik 
Online, Moj dom, Nika, Razvedrilo, Razvedrilo za mlade, 
Mini razvedrilo, Modro Razvedrilo, Humor v sliki – temat-
ske slikovne križanke, Maksi razvedrilo, Posebna izdaja 
Razvedrila – Letni časi, Posebne izdaje Razvedrila, Te-
matske slikovne križanke.

Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe 
oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premo-
ženju izdajatelja najmanj pet odstotni delež kapitala ali 
najmanj pet odstotni delež upravljalskih oziroma glaso-
valnih pravic:

– DZS, d.d., Dalmatinova 2, Ljubljana – 35,11 %
– Styria Media International GmbH, Gadollaplatz 1, 

Graz, Avstrija – 25,74 % 
– DZS Investicije, d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana 

– 15,94 % 
– Delo Prodaja, d.d., Dunajska 5, Ljubljana – 

10,35 %.
Imena članov uprave izdajatelja: predsednik uprave 

Bojan Petan.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: mag. Robert 

Krajnik, Ada de Costa Petan, dr. Klaus Schweighofer, 
Rok Gorjup, Matej Štakul, Anja Hreščak.

Št. 013/23-nn Ob-1296/23
Ime medija: Bančni vestnik, revija za denarništvo 

in bančništvo.
Izdajatelj: Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljublja-

na, Šubičeva ulica 2, Ljubljana.
Pravne osebe, ki imajo najmanj pet odstotni delež 

glasovalnih pravic: Addiko Bank d.d., Ljubljana, Banka 
Intesa Sanpaolo d.d., Koper, Banka Sparkasse d.d., 
Ljubljana, BKS Bank AG, Avstrija, N Banka d.d., Ljublja-
na, Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Deželna banka 
Slovenije d.d., Ljubljana, Gorenjska banka d.d., Kranj, 
Hranilnica LON d.d., Kranj, Nova Kreditna banka Mari-
bor d.d., Maribor, Nova Ljubljanska banka d.d., Ljublja-
na, Primorska hranilnica Vipava d.d., Vipava, SID ban-
ka d.d., Ljubljana, SKB banka d.d., Ljubljana, UniCredit 
Banka Slovenija d.d., Ljubljana, SKB LEASING d.o.o., 
Ljubljana, Summit Leasing Slovenija d.o.o., Ljubljana in 
GB Leasing d.o.o., Ljubljana.

Imena članov uprave oziroma organa upravljanja: 
direktorica mag. Stanislava Zadravec Caprirolo.

Imena članov nadzornega sveta izdajatelja: Blaž 
Brodnjak, Vojka Ravbar, Damijan Dolinar, Sabina Žu-
pec Kranjc, Jozef Kausich, Lorenzo Ramajola, Heribert 
Fernau, Mario Henjak, Andrej Andoljšek, Klemen Bajt, 
Mitja Otorepec, Tomaž Šalamon, Renato Založnik, Igo 
Gruden, Dimitrij Pregelj.

 Ob-1303/23
lme medija: Televizijski program Vaš kanal.
lzdajatelj: Televizija Novo mesto d.o.o.
Družbeniki z več kot 5 % deležem kapitala ali upra-

vljavskih oziroma glasovalnih pravic: Mestna občina 
Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto; Irena Vide, 
Gotna vas 26, Novo mesto; Krka, Tovarna zdravil, d.d. 
Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto; Televizija 
Novo mesto, Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto.

Odgovorna oseba izdajatelja: Irena Vide.
Nadzorni organ: skupščina.

Objave po Zakonu o medijih
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

P 56/2022 Os-1057/23

Okrajno sodišče v Črnomlju, po okrajnem sodniku 
Jožetu Petrovčiču, v pravdni zadevi tožeče stranke Vi-
dice Adlešič, Sečje selo 28, Vinica, ki jo zastopa Kristjan 
Žalec, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko: 1. 
Barbara Kmetič, Ulica Sadež 2, Črnomelj, 2. Ana Krotec, 
204-E 13 Ave, 275 Vancouver BC, V5T-2K3, Kanada, 3. 
Franc Ostronič, Sečje selo 2A, Vinica, 4. Kristina Ostro-
nič, Šegova ulica 4, Novo mesto, 5. Jožica Permoser, 
Gradac 9, Gradac in 6. Erika Pirkovič, Ganglova ulica 7, 
Metlika, zaradi priposestvovanja lastninske pravice in 
pcto 500,00 EUR, na podlagi določbe 82. člena  Zako-
na o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), dne 5. 
januarja 2023 postavlja začasnega zastopnika toženi 
stranki Ani Krotec, 204-E 13 Ave, 275 Vancouver BC, 
V5T-2K3, Kanada.

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

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo 
stranko Ano Krotec, 204-E 13 Ave, 275 Vancouver BC, 
V5T-2K3, Kanada vse do takrat, dokler le-ta ali njen 
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma 
organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 5. 1. 2023

Z 56/2022 Os-1130/23

V zadevi zavarovanja terjatve upnice Republi-
ke Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo 
zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, 
Šubičeva ulica 2, Ljubljana, proti dolžniku Robertu 
Lampič, Tugomerjeva ulica 6, Ljubljana – dostava, ki 
ga zastopa zak. zast. Makovec Bojan – odvetnik, Uli-
ca Ivana Pengova 22, Domžale, zaradi zavarovanja 
1.310,00 EUR, sklenilo: 

Dolžniku Lampič Robertu, prijavljenem na naslo-
vu Tugomerjeva ulica 6, Ljubljana, sedaj neznanega 
prebivališča, se na podlagi 4. točke drugega odstav-
ka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju v tem po-
stopku postavi začasni zastopnik, odvetnik Makovec 
Bojan, Ulica Ivana Pengova 22, 1230 Domžale, ki bo v 
tem postopku zastopal dolžnika, vse dokler dolžnik ali 
njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem ozi-
roma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči 
sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 11. 1. 2023

VL 74196/2022 Os-3842/22

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Stan-
ke Solar, Smrekarjeva ulica 9, Ljubljana, ki jo zastopa 
Odvetniška pisarna Mrva d.o.o., Smrekarjeva ulica 9, 

Ljubljana, proti dolžniku Jakobu Perme, Preglov trg 6, 
Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Helena Potisek - od-
vetnica, Ciril-Metodov trg 9, Ljubljana, zaradi izterjave 
951,86 EUR, sklenilo:

Dolžniku Jakobu Perme, Preglov trg 6, Ljubljana 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna 
zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odv. Helena Po-
tisek, Ciril Metodov trg 9, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do-
tlej dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2022

II N 906/2022 Os-3528/22

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici 
mag. Miheli Pašek v nepravdni zadevi predlagateljice 
Diane Bolarič Železnik, Zdraviliška c. 5B, Laško, proti 
nasprotnemu udeležencu Adnanu Železnik, Gosposka 
ulica 7, Celje, zaradi razveze zakonske zveze, na pod-
lagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v 
zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku 
(ZNP-1) sklenilo:

V nepravdni zadevi, ki se vodi pred Okrožnim sodi-
ščem v Mariboru pod II N 906/2022 (prej pred Okrožnim 
sodiščem v Celju pod opr. št. III N 388/2022), se za 
začasno zastopnico nasprotnemu udeležencu postavi 
odvetnica Anita Peček Stramšak, zaposlena v Odve-
tniški pisarni Dušan Korošec in odvetniki, Trg Celjskih 
knezov 6, Celje.

Začasna zastopnica bo zastopala nasprotnega 
udeleženca, dokler nasprotni udeleženec ali njegov po-
oblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, 
da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 11. 2022

III R 390/2022 Os-3717/22

Okrožno sodišče v Novem mestu je v zadevi 
opr. št. III R 390/2022 predlagatelja Miodraga Dobro-
savljević, Ulica Cara Dušana 15, Svilajnac 35210, 
Srbija, zaradi priznanja tuje sodne odločbe, na pod-
lagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o 
pravdnem postopku v zvezi z 42. členom Zakona o 
nepravdnem postopku, nasprotni udeleženki Neveni 
Dobrosavljević zaradi nezmožnosti vročitve sodnih 
pisanj postavilo začasno zastopnico Vesno Bajec, 
odvetnico v Novem mestu.

Začasna zastopnica bo zastopala interese naspro-
tne udeleženke v navedeni zadevi vse dotlej, dokler se 
ne ugotovi njeno prebivališče oziroma dokler nasprotna 
udeleženka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred 
sodiščem.

Okrožno sodišče v Novem Mestu
dne 6. 12. 2022

Objave sodišč
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Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 154/1991 Os-3810/22

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščin-
ski postopek po Doroteji Žvanut, rojeni Jebačin, rojeni 
10. 12. 1911, nazadnje stanujoči v Vipavi, Bevkova 
ulica 14, ki je umrla 11. 6. 1991.

Ker se ne ve za vse dediče, sodišče poziva vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo 
naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega 
oklica v Uradnem listu RS, na oglasni deski in na spletni 
strani tega sodišča. Sodišču naj se javi predvsem zapu-
stničin sin Marjan Žvanut, rojen 10. 12. 1936, ki je živel 
na zadnjem sodišču znanem naslovu 6 Shamrok Place 
2761 AU Glendinning NSW, Avstralija.

Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo za-
puščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov, s 
katerimi bo razpolagalo.

Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Za-
kona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ajdovščini 
dne 15. 12. 2022

D 236/2022 Os-3703/22

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-
ščinski postopek po pokojni Karolini Vodopivec, roje-
ni 31. 8. 1948, državljanki Republike Slovenije, vdovi, 
umrli dne 6. 2. 2022, z zadnjim stalnim prebivališčem 
na naslovu Jamova ulica 24, Celje, ki se vodi pod opr. 
št. D 236/2022.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju 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 določ-
bami 142.b člena Zakona o dedovanju. Upniki lahko pri 
zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, 
ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih 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 Celju
dne 7. 12. 2022

D 314/2022 Os-1018/23

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po 
pok. Johanu Gorše, Zapudje 11, Dragatuš, razglašenim 
za mrtvega 1. 1. 1933, 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 21. 12. 2022

D 369/2021 Os-3840/22
V zapuščinski zadevi po pokojnem Martinu Biščan, 

rojen 28. 4. 1967, državljan Republike Slovenije, umrl 
18. 10. 2021, nazadnje stanujoč Stična 1D, Ivančna Go-
rica, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
izdaja oklic neznanim dedičem.

Dediči prvega in drugega dednega reda so se dedo-
vanju po zapustniku odpovedali, sodišče pa s podatki o 
dedičih tretjega dednega reda ne razpolaga.

S tem oklicem zato sodišče poziva neznane dediče 
po pokojnem, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne na podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku 
enega leta ob objave tega oklica na sodni deski/spletni 
strani sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku enega leta bo sodišče nadaljevalo za-
puščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 22. 12. 2022

D 198/2022 Os-1075/23
V zapuščinski zadevi po pokojni Tončki Žnidar-

šič, rojena 25. 5. 1953, umrla 20. 4. 2022, EMŠO 
2505953506140, nazadnje stanujoča Adamičeva ce-
sta 2, Grosuplje, sodišče na podlagi 206. člena Zakona 
o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.

Po doslej znanih podatkih sodišča se je edina dedi-
nja po zapustnici dedovanju odpovedala.

S tem oklicem zato sodišče poziva neznane dediče 
po pokojni, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega 
leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani 
sodišča in Uradnem listu RS.

Po preteku enega leta bo sodišče nadaljevalo za-
puščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 9. 1. 2023

D 400/2020 Os-3764/22
Zapuščinska zadeva po pok. Todorju Iliću, sinu Ili-

je, roj. dne 30. 5. 1959, nazadnje stanujočem Kraljeva 
ulica 19, Koper, ki je umrl dne 23. 7. 2020.

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

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

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

Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 11. 2022

IV D 2549/2021 Os-2604/22
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščin-

ski postopek po pok. Viliju Tomšič, roj. 31. 12. 1958, umrl 
dne 22. 5. 2021, nazadnje stanujočem na naslovu Na 
jami 5, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.

Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo 
zakonito dedovanje. Zapustnik je ob smrti živel v zu-
najzakonski skupnosti in ni zapustil potomcev. Mama 
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zapustnika je umrla pred njim, oče zapustnika ni znan. 
Sodišče nima podatkov o morebitnih bratih in sestrah 
oziroma polbratih in polsestrah zapustnika ter o njihovih 
potomcih in o morebitnih drugih osebah, ki bi prišli v po-
štev kot dediči II. oziroma III. dednega reda.

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

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

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2022

I D 3956/2021 Os-3864/22
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščin-

ski postopek po pokojni Lidiji Mariji Abs, hči Franceta 
Godca, rojena 1. 11. 1943, umrla 13. 9. 2021, nazadnje 
stanujoča na naslovu Slomškova ulica 11, Ljubljana, 
državljanka Republike Slovenije.

Sodišče je ugotovilo, da je bila zapustnica v uradnih 
evidencah poročena s Siegfriedom Ottom Absom, roj. 
23. 9. 1947, zapustila je enega potomca. Glede Siegfri-
eda Otta Absa je sodišču po nekaterih podatkih znano 
zgolj, da bi se naj zapustnica z njim razvezala, oziroma, 
da bi naj umrl okrog leta 2000.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju poziva Siegfrieda Otta Absa oziro-
ma vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po 
zapustnici, da se priglasijo sodišču v enem letu od ob-
jave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem 
listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski 
postopek nadaljevalo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 12. 2022

D 525/2021 Os-3816/22
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po dne 21. 8. 1915 razglašeni za mrtvo Marijo 
Trušnovec, hči Jožefa, roj. 20. 8. 1845, nazadnje stanu-
joča Čepovan 30.

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

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

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Re-
publiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustničine dolgove.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 12. 2022

D 625/2022 Os-3817/22
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po dne 14. 2. 2022 umrlem Benjaminu Konič, 

pok. Alojza, roj. 6. 3. 1936, z zadnjim stalnim prebivali-
ščem Orehovlje 28, Miren.

Zapustnikovi zakoniti dediči II. (bratje in sestre) in 
III. dednega reda (tete in strici oziroma bratranci in se-
strične) sodišču niso znani.

Sodišče zato podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu 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 skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 12. 2022

D 71/2022 Os-3818/22
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po dne 6. 12. 2021 umrli Valenčič Vidi, roj. Vodo-
pivec, roj. 6. 8. 1928, z zadnjim stalnim prebivališčem 
Stritarjeva ulica 1, Dornberk, državljanka RS.

Zapustničini zakoniti dediči III. dednega reda (zap. 
tete in strici oziroma bratranci in sestrične) sodišču niso 
znani.

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

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 12. 2022

D 191/2021 Os-3815/22
Po pokojnem Gregoriu Francu (Franko Gregor), ne-

znanega datuma rojstva, neznanega prebivališča, raz-
glašenim za mrtvega z dnem 29. 10. 1987, ni dedičev.

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

Zapustnikove upnike se poziva, da lahko v šestih 
mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona 
o dedovanju, ki določa, da upnik lahko zahteva, da se 
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso za-
puščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu 
obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
upnika prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez de-
dičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti po-
trdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja za-
puščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko 
Slovenijo, ki ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 20. 12. 2022

D 220/2021 Os-3862/22
V zapuščinski zadevi po pok. Branku Planki, pok. 

Antona, roj. 15. 3. 1960, z zadnjim stalnim prebivališčem 
Kosovelova ulica 4b, 6210 Sežana, ki je umrl dne 13. 8. 
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2021, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na 
podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedo-
vanju (ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.

Zapuščina brez dedičev po pokojnem 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 
zapustnikove dolgove.

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

Po 142.b členu ZD lahko upnik zahteva, da se 
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso za-
puščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu 
obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
upnika: 1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku 
in 2. vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 29. 12. 2022
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Preklici

Spričevala preklicujejo

Veršec Žiga, Kersnikova ulica 6, Celje, diplomo 
št. B201689, izdano pri Filozofski fakulteti Univerze 
v Maroboru, leta 2017. gng‑344790

Drugo preklicujejo

AFORMX D.O.O., GABRSKO 12, Trbovlje, potrdilo 
o vpisu v register zrakoplovov, št. 1211, izdano pri Javni 
agenciji za civilno letalstvo RS, izdano leta 2019, veljav-
no od 28. 2. 2019. gnh‑344789

Bubanja Sašo, Zg. Jezersko 26, Zgornje Jezersko, 
NPK varnostnik, št. NPK-V-ev448/i591-06/C438, izdaja-
telj Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varova-
nja, leto izdaje 2006. gnd‑344793

EMILIJAN FIJAVŽ d.o.o., Bukovlje 15, Stranice, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500028150002, 
izdano na ime Željko Kraljević, izdajatelj Cetis Celje, d.d. 
gny‑344797

Jankoski Josif, Rašiška 8, Ljubljana, izkaznico voj-
nega veterana, št. 4831, izdajatelj Upravna enota Lju-
bljana, leto izdaje 2006. gnf‑344791

Janžekovič Martin, Topniška 70, Ljubljana, certifikat 
NPK maser 95-09, leto izdaje 2007. gnx‑344798

Kustec Tadej, Gornja Bistrica 68, Črenšovci, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500044294001, izdal 
Cetis d.d. gni‑344788

Mak Metod, Nasipi 4, Trbovlje, izkaznico vojnega 
veterana, št. 19518, izdajatelj Upravna enota Trbovlje. 
gnw‑344799

OŠTRMAN TOURS D.O.O., KOVAČA VAS 6, Stari 
trg ob Kolpi, izvod licence št. 000863/006, za vozilo 
FORD TRANSIT, reg. št. NM DL-856, veljavnost do 7. 4. 
2025. gnv‑344800

Razpet Fedja, Ul. Ane Ziherlove 2, Ljubljana, di-
jaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič, št. 542139. 
gne‑344792

SB PREVOZI, D.O.O., Pot k Savi 80, Ljubljana, po-
trdilo za voznika št. 017576/NSK34-3-837/2022, izdano 
na ime Branislav Marjanović. gnb‑344795

TRANSPORT BRUNA, GORENJA BREZO-
VICA 24, Šentjernej, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500037035001, izdano na ime Nataša Logar, 
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnc‑344794

Tržni inšpektorat RS, Dunajska cesta 160, 1000 
Ljubljana, službeno izkaznico, št. 823, izdajatelji Ministr-
stvo za gospodarstvo, turizem in šport, Tržni inšpektorat. 
Ob‑1279/23

TTJ TRANSPORT D.O.O., ŠENTJANŽ 36, 
Rečica ob Savinji, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500024183013, izdano na ime Mladen Sušić, 
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnz‑344796
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