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Javni razpisi

Št. 430-1308/2019/6(15131-05) Ob-3500/19
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 

RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 
– ZIPRS1617 in 13/18) – ZJF in Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 
81/16), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve

javni razpis
za izvedbo projekta »Oskrba žrtev trgovine z ljudmi 

– namestitev v varnem prostoru za leti 2020  
in 2021«, št. 430-1308/2019

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 
ulica 2, 1501 Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je izvedba projekta »Oskrba žrtev trgovine z ljudmi 
– namestitev v varnem prostoru za leti 2020 in 2021«, 
v Republiki Sloveniji, in sicer nudenje pomoči žrtvam 
trgovine z ljudmi pri njihovem telesnem, psihološkem in 
socialnem okrevanju v obliki namestitve v varni prostor, 
za obdobje od obojestranskega podpisa pogodbe do 
31. 12. 2021 oziroma do porabe sredstev, namenjenih 
za izvajanje projekta, v kolikor bodo ta sredstva porab
ljena pred navedenim obdobjem izvajanja projekta.

3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:

– so registrirane za opravljanje dejavnosti soci-
alnega varstva pri pristojnem sodišču ali drugem pri-
stojnem organu v RS ali imajo opravljanje te dejavnosti 
opredeljeno v ustanovitvenem aktu ali pa imajo šifro 
oddelka 87 (Socialno varstvo z nastanitvijo) ali 88 (So-
cialno varstvo brez nastanitve) po Uredbi o uvedbi in 
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 2/02, št. 111/05 odl. US: UI2120314, 69/07),

– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma 
izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega no-
benega transakcijskega računa,

– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov za-
koniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi na-
slednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 
zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, 
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslova-
njem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija 
na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje po-
slovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovolje-
no dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, 
dajanje podkupnine,

– nimajo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi 
s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skla-
du z zakonskimi določbami države, v kateri imajo sedež.

– Vsebina projekta mora biti skladna s predmetom 
in obsegom javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.

– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z in-
teresi in cilji projekta.

– Projekt mora upoštevati časovni in finančni okvir, 
določen s predmetno razpisno dokumentacijo.

– Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani 
naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih 
projektov.

– Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na 
nacionalni ravni.

– Prijavitelj – izvajalec mora zagotoviti izvajanje 
projekta po načelu nepridobitnosti.

– Prijavitelj – izvajalec mora imeti zagotovljene 
prostorske možnosti za namestitev v varnem prostoru. 
Varen prostor se mora nahajati v Republiki Sloveniji, 
namenjen pa mora biti bivanju in delu z žrtvami trgovine 
z ljudmi. Prijavitelj – izvajalec predmetnega varnega pro-
stora ne sme uporabljati za druge namene, kot je pred-
met tega javnega razpisa.

– Prijavitelj – izvajalec mora uporabnicam in upo-
rabnikom projekta (t. i. žrtvam trgovine z ljudmi) ter 
naročniku zagotavljati 24urno dosegljivost po telefonu.

– Projekt se mora izvajati skladno s kodeksom etič-
nih načel v socialnem varstvu.

– Prijavitelj – izvajalec mora pri svojem delu upo-
števati predpise, ki urejajo področje varstva osebnih po-
datkov, predvsem Zakon o varovanju osebnih podatkov.

– Prvi, drugi in vsi dodatni strokovni delavci v pro-
jektu morajo izpolnjevati pogoje iz predmetne razpisne 
dokumentacije (točka 8.4 tega dela razpisne dokumen-
tacije).

V primeru, da prijavitelj oziroma njegova vloga ne 
izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se 
vloga izloči.

4. Merila za izbor projekta
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje 

javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih.
Največje možno število prejetih točk po merilih je 19.
a) Usposobljenost kadra (max 6 točk)
b) Delovne izkušnje drugega strokovnega delavca 

(max 1 točka)
c) Višina odhodkov za stroške dela prvega strokov-

nega delavca (max 4 točke)
d) Cena oskrbnega dne za eno osebo v varnem 

prostoru (max 4 točke)
e) Cena izdelave in distribucije informativnega gra-

diva (max 4 točke)
Izbran bo tisti projekt, ki bo dosegel najvišje število 

točk. V primeru, da bosta dva projekta dosegla enako 
število točk, bo izbran tisti, ki bo pri merilu št. c) (višina 
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odhodkov za stroške dela prvega strokovnega delavca) 
dosegel višje število točk.

Podroben opis meril je podan v razpisani doku-
mentaciji.

5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago 
za predmet javnega razpisa: okvirna višina sredstev 
za predmetni javni razpis znaša 80.000,00 EUR za izva-
janje projekta od obojestranskega podpisa pogodbe do 
31. 12. 2021 oziroma do porabe sredstev, namenjenih 
za izvajanje projekta, v kolikor bodo ta sredstva porab
ljena pred navedenim obdobjem izvajanja projekta.

6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prej-

me do dne 24. 12. 2019, najkasneje do 10. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po 

pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna 
pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljub ljana.

7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo 
bo predvidoma 24. 12. 2019.

8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta ozi-
roma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od 
dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja 
bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka za predlo-
žitev vlog.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internet

nem naslovu naročnika: https://www.gov.si/drzavnior-
gani/ministrstva/ministrstvozanotranjezadeve/ jav-
ne-objave/.

Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna 
pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopol-
nitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na zgoraj 
navedenem internetnem naslovu naročnika preko Ura-
dnega lista RS.

Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do 
izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internet
nem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih 
dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije 
ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne 
vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali 
npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.

10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo doda-

tna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lah-
ko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: 
gp.mnz@gov.si, s pripisom: Dodatne informacije – Jav-
ni razpis za izvedbo projekta »Oskrba žrtev trgovine 
z ljudmi – namestitev v varnem prostoru za leti 2020 in 
2021«, št. 4301308/2019.

Naročnik bo odgovore, kot tudi morebitne spre-
membe in dopolnitve razpisne dokumentacije, objavil na 
internetnem naslovu naročnika: https://www.gov.si/dr-
zavniorgani/ministrstva/ministrstvozanotranjezadeve/ 
javneobjave/, ter preko Uradnega lista RS, in sicer 
najkasneje 20. 12. 2019, pod pogojem, da bo naročnik 
prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 
11. 12. 2019 do 15. ure.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 01441/2018/17 Ob3542/19
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti objavlja na podlagi 45. člena Zakona 
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 
– ZPPreb1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 
31/18 – ZOAA in 28/19), 2. in 3. člena Pravilnika o kon-

cesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, 
št. 72/04, 113/08 in 45/11), 10. člena Pravilnika o stan-
dardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni 
list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15 in 54/19) 
ter v skladu s koncesijskim aktom št. 01441/2018/15 
z dne 5. 11. 2019

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje socialno 

varstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve 
pod posebnimi pogoji

Koncesija se podeljuje v skladu z Zakonom o soci-
alnem varstvu (v nadaljevanju: ZSV), Pravilnikom o kon-
cesijah na področju socialnega varstva (v nadaljevanju: 
Pravilnik o koncesijah) in Pravilnikom o standardih in 
normativih socialnovarstvenih storitev (v nadaljevanju: 
Pravilnik o standardih in normativih).

1. Koncedent: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štuk
ljeva cesta 44, Ljub ljana.

2. Predmet koncesije: predmet koncesije je social-
no varstvena storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod 
posebnimi pogoji (v nadaljevanju: storitev).

3. Opis storitve
Storitev se izvaja v trajanju osem ur dnevno pet 

delovnih dni v tednu v skladu s pogoji, ki jih predpisuje 
Pravilnik o standardih in normativih.

Osnovna oskrba zajema nastanitev, prehrano, teh-
nično oskrbo in prevoze. Storitev se izvaja v opremljenih 
in ogrevanih prostorih v skladu s Pravilnikom o minimal-
nih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih 
storitev (Uradni list RS, št. 67/06; v nadaljevanju: Pravil-
nik o tehničnih pogojih). Vključuje tudi čiščenje prosto-
rov. Uporabniku se primerno njegovemu zdravstvenemu 
stanju za dneve prisotnosti zagotavljajo topli obrok in 
osnovni napitki. Tehnična oskrba obsega vzdrževanje 
prostorov in okolice. Prevozi zajemajo organizacijo pre-
vozov v zvezi s prihodom in odhodom uporabnikov ter 
dovozom in odvozom prehrane.

Socialna oskrba zajema vodenje, varstvo ter zapo-
slitev pod posebnimi pogoji.

Vodenje obsega oblikovanje, izvajanje in spremlja-
nje individualnih programov, ohranjanje pridobljenega 
znanja in sposobnosti ter učenje novih vsebin in ve-
ščin, vzdrževanje in razvoj socialnih stikov in kogni-
tivne sposobnosti uporabnika, ohranjanje pridobljene 
in razvijanje večje samostojnosti. Vodenje zajema tudi 
sodelovanje z uporabnikom in njegovimi svojci, sode-
lovanje z drugimi strokovnimi delavci in organizacijami, 
organiziranje kreativnih dejavnosti in aktivno vključe-
vanje v okolje.

Varstvo zajema spremljanje, podporo in zagotavlja-
nje občutka varnosti, nudenje pomoči pri vzdrževanju 
osebne higiene in opravljanju fizioloških potreb, pomoč 
pri vstajanju, obuvanju, sezuvanju in slačenju, pomoč 
pri gibanju in hoji, pomoč pri komunikacijah in orienta-
ciji ter varstvo pri prihodih in odhodih ter spremstvo pri 
prevozih.

Zaposlitev pod posebnimi pogoji obsega take obli-
ke dela, ki omogočajo upravičencem ohranjanje prido-
bljenih znanj ter razvoj novih sposobnosti. Zajema tudi 
zagotavljanje pogojev za varno delo, prilagajanje strojev 
in delovnih pripomočkov zmogljivostim upravičencev, 
uvajanje v delo, razvijanje delovnih sposobnosti in spre-
tnosti, spremljanje delovnega procesa, nabavo sredstev 
in pripomočkov, prevoze materiala za delo ter prodajo 
izdelkov. Pridobljena sredstva od prodaje izdelkov so 
namenjena za nagrade upravičencev in za višjo kvaliteto 
dela in bivanja.
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4. Obseg razpisane koncesije: v skladu s koncesij-
skih aktom št. 01441/2018/15 z dne 5. 11. 2019, se za 
storitev razpisuje koncesija v skupnem obsegu 36 do-
datnih mest kapacitet v mreži javne službe.

5. Krajevno območje, za katerega se razpisuje kon-
cesija in število mest:

– za območje Upravne enote Maribor 8 mest, s ta-
kojšnjim pričetkom dela,

– za območje Upravne enote Murska Sobota 
8 mest, s takojšnjim pričetkom dela,

– za območje Upravne enote Kranj 20 mest, s ta-
kojšnjim pričetkom dela.

6. Upravičenci do storitev, za katere se razpisuje 
koncesija

Upravičenci do storitve so skladno z 10. členom 
Pravilnika o standardih in normativih odrasle osebe:

– z lažjo motnjo v duševnem razvoju,
– z zmerno motnjo v duševnem razvoju,
– s težjo motnjo v duševnem razvoju,
– s težko motnjo v duševnem razvoju,
– z več motnjami (odrasle osebe z motnjo v du-

ševnem razvoju, pri katerih so prisotne še osebnostne 
motnje ali težje senzorne motnje ter odrasle osebe, ki 
imajo prirojene ali pridobljene poškodbe gibalnega apa-
rata, centralnega ali perifernega živčevja (s poškodbami 
glave)).

Te osebe se vključujejo v tisto obliko storitve, ki 
ustreza njihovim psihološkim, pedagoškim, zdravstve-
nim in socialnim potrebam ob upoštevanju njihove pre-
vladujoče, primarne motnje.

7. Začetek in čas trajanja koncesije
Rok za začetek izvajanja koncesije je glede na vrsto 

in območje koncesije določen v peti točki tega razpisa.
Koncesija se podeli za določen čas za obdobje 

20 let z možnostjo podaljšanja v skladu z veljavni-
mi predpisi.

8. Viri financiranja storitev: za storitev je vir financi-
ranja proračun RS v skladu s pogoji določenimi v ZSV.

9. Predvideni strošek storitve: priznane stroške in 
način vrednotenja storitve se določi na podlagi vsakole-
tne pogodbe o financiranju, ki jo skleneta koncedent in 
koncesionar (ponudnik predloži informativni izračun po 
priloženem obrazcu 8).

10. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja 
zaposlenih pri koncesionarju se urejajo v skladu z za-
koni, s kolektivnimi pogodbami in drugimi akti, ki veljajo 
za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega in 
zdravstvenega varstva glede na opredelitev v Splošnem 
dogovoru za pogodbeno leto 2019.

11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične 

osebe, ki v skladu z določbo 7. člena Pravilnika o kon-
cesijah izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji, regi-
strirana za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije 
oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za izvaja-
nje dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali 
da je fizična oseba v Republiki Sloveniji registrirana za 
izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, ka-
drov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi 
podlagi izdani izvršilni predpisi za izvajanje storitve, za 
katero se razpisuje koncesija (v nadaljnjem besedilu: 
storitve),

– da ima izdelan podroben program dela izvajanja 
storitve,

– da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.

12. Vrsta dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogo-
jev in o sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet 
koncesije

Ponudniki, ki se prijavljajo na javni razpis, morajo 
v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o koncesijah predlo-
žiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev in popol-
nosti ponudbe:

Ponudnik za koncesijo mora ob prijavi na razpis, ki 
je sestavni del razpisne dokumentacije, priložiti:

12.1 izjavo, da je pravna oziroma fizična oseba, re-
gistrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije za 
izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije 
(obrazec 2),

12.2 izjavo, da se strinja z razpisanimi pogoji in da 
dovoljuje, da se za namen tega javnega razpisa uporab
ljajo podatki, ki so razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, in da se po potrebi preverijo tudi pri pristojnem 
organu Republike Slovenije za izvajanje dejavnosti, ki 
je predmet razpisane koncesije (obrazec 3),

12.3 izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbor-
nice (obrazec 4),

12.4 organizacijsko shemo s prikazanim številom in 
strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi izo
brazbi ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno, 
da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju ali 
organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi za-
poslenimi in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ter izjavo 
ponudnika, da bo pred začetkom izvajanja storitve za-
poslil izvajalce v skladu s standardi in normativi (obra-
zec 5.1, 5.2),

12.5 projekcijo finančnega poslovanja za petletno 
obdobje z izkazom denarnih tokov v skladu s Sloven-
skim računovodskim standardom 26 po različici I (obra-
zec 6),

12.6 izjavo o lastništvu prostorov s podatki o nepre-
mičnini po stanju iz zemljiško knjižnega vpisa s priloženo 
pogodbo o lastništvu ali izjavo o najemu objekta ali pro-
stora s priloženo najemno pogodbo ali leasing pogodbo 
za objekt ali prostor za nedoločen čas z odpovednim 
rokom najmanj 1 leta ali za določen čas, ki ne sme biti 
krajši od trajanja zaprošene koncesije ali za določen čas 
za največje obdobje, ki ga dovoljujejo predpisi, ki urejajo 
stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti, z možnostjo podaljšanja, če je najemodajalec 
država ali lokalna skupnost (obrazec 7),

12.7 izjavo, da so prostori, v katerih na podla-
gi podeljene koncesije že izvaja storitev, kot je pred-
met razpisane koncesije in v njih namerava nadaljevati 
dejavnost, zgrajeni in opremljeni skladno z zahtevami 
Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce 
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06) ali 
v primeru selitve v nove že zgrajene prostore, dokumen-
tacijo za objekt oziroma prostore, iz katere je razvidno 
izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev za izvaja-
nje socialnovarstvenih storitev (uporabno dovoljenje ali 
vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt, 
namenjen izvajanju socialnovarstvenih storitev ali naj-
manj gradbeno dovoljenje za objekt, namenjen izvajanju 
socialnovarstvenih storitev s projektom za gradbeno 
dovoljenje, z vrisano razporeditvijo predvidene opreme),

12.8 program dela izvajanja storitve,
12.9 bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 

1 % od ocenjene vrednosti investicije, vendar ne več kot 
65.000,00 EUR (obrazec 9).

Kot dokaz finančne in poslovne sposobnosti mora 
vsak ponudnik priložiti še naslednje:

– letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 
3 let, od katerih morajo biti zadnji revidirani,
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– bonitetno informacijo AJPESa, in sicer:
– BON – 2 za gospodarske družbe,
– BON – 2 za pravne osebe javnega prava in 

zasebnega prava ali
– BON – 1/SP za samostojne podjetnike,

– izjavo ponudnika o njegovi poslovni ustreznosti 
(obrazec 10),

– izjavo o posojilih, ki so bila najeta za graditev ali 
rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje 
storitve (obrazec 11),

– izjavo o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih 
pravicah na teh objektih oziroma prostorih ali izjavo, da 
hipoteka in druge stvarne pravice na teh objektih oziro-
ma prostorih ne obstajajo (obrazec 12),

– izjavo o morebitnih drugih obveznostih (obra-
zec 13).

Če ponudnik posluje krajši čas, kot je naveden 
v prvi alineji prejšnjega odstavka (posluje manj kot tri 
leta), mora priložiti dokazila iz prejšnjega odstavka za 
obdobje poslovanja.

Kot zadnji računovodski izkazi za obdobje 3 let se 
štejejo izkazi, s katerimi ponudnik razpolaga na dan za-
ključka zbiranja ponudb v skladu z zakonodajo, ki sicer 
ureja pripravo letnih poročil.

Kot zadnji revidirani računovodski izkazi se šteje-
jo revidirani računovodski izkazi, s katerimi ponudnik 
razpolaga na dan zaključka zbiranja ponudb v skladu 
z zakonodajo, ki ureja revidiranje letnih poročil. V pri-
meru, da ponudnik ob zaključku zbiranja ponudb z revi-
diranimi računovodskimi izkazi za preteklo leto glede na 
roke v zakonodaji, ki ureja to področje, še ne razpolaga, 
pa se kot zadnji revidirani računovodski izkazi štejejo 
revidirani računovodski izkazi, ki se nanašajo na pred-
preteklo leto.

Ponudnik, ki mora predložiti revidirane zadnje ra-
čunovodske izkaze, mora priložiti tudi revizijsko poročilo 
z mnenjem pooblaščenega revizorja.

Ne glede na določbo prve alineje drugega odstavka 
te točke v primeru, da ponudnik posluje manj kot eno 
leto in da skladno s predpisi, ki urejajo pripravo in oddajo 
letnih računovodskih izkazov do poteka dneva zaključka 
zbiranja ponudb ni zavezan k oddaji letnih računovod-
skih izkazov, teh ponudniku ni potrebno predložiti.

Če je ponudnik v letu pred prijavo na razpis posloval 
z izgubo ali da izkazuje izgubo iz preteklih let v zadnjem 
izkazu bilance stanja, mora pred potekom roka za pri-
javo na razpis priložiti dokazilo, da je navedena izguba 
pokrita (sklep organa upravljanja in listinski dokaz o po-
kritju in viru sredstev za pokritje izgube).

Ponudnik, ki se prijavlja na razpis za izvajanje sto-
ritev na več različnih lokacijah, mora za vsako lokacijo 
posebej predložiti ponudbo.

Ponudnik, ki je na podlagi zakona že pridobil do-
voljenje za delo, v ponudbi navede številko odločbe in 
datum ter številko vpisa v register zasebnikov in pravnih 
oseb, ki opravljajo socialnovarstvene storitve. Fizični 
osebi v tem primeru ni potrebno revidirati računovodskih 
izkazov, če k temu sicer ni zavezana, in ni potrebno pri-
ložiti revizijskega poročila.

Vsa dokazila s prilogami o izpolnjevanju pogojev 
morajo biti urejena, oštevilčena in priložena po zgoraj 
navedenem vrstnem redu.

13. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Koncedent bo pri izbiri ponudnikov za podelitev 

koncesije za storitev uporabil naslednje kriterije:
– kakovost predloženega programa izvajanja stori-

tev, in sicer z vidika
– raznolikosti programa,
– metod dela,

– programa dolgotrajne rehabilitacije,
– vključenosti v mednarodne projekte ter
– certifikata kakovosti.

– reference na področju storitve.
Pri ocenjevanju ponudb se bodo upoštevali kriteriji 

v naslednjem razmerju:

– kakovost programa do 40 točk,
– reference do 10 točk.

Obrazložitev kriterijev
Koncedent bo točkoval ponudbe ponudnikov na 

naslednji način:
a.) Kakovost predloženega programa izvajanja sto-

ritev, in sicer z vidika
– raznolikosti programa:
Za vsako dodatno dejavnost ali program znotraj 

zaposlitve pod posebnimi pogoji, s katero se prispeva 
k bolj raznoliki in kakovostni ponudbi, prejme ponudnik 
2 točki, pri čemer lahko doseže največ 10 točk.

– metod dela (ponudnik predloži opis specifičnih 
metod dela, smernic, strokovnih pristopov oziroma kon-
ceptov):

– ponudnik zagotavlja skupinsko 
in individualno obravnavo uporabnikov 
ter ima razvite specifične metode dela 
na področju dolgotrajne rehabilitacije po 
pridobljeni možganski poškodbi 10 točk

– ponudnik zagotavlja skupinsko in 
individualno obravnavo uporabnikov 5 točk

– ponudnik zagotavlja samo sku-
pinsko obravnavo uporabnikov 1 točka

– programa dolgotrajne rehabilitacije:

– ponudnik ima priznan program 
dolgotrajne rehabilitacije po pridobljeni 
možganski poškodbi 10 točk

– ponudnik nima priznanega pro-
grama dolgotrajne rehabilitacije po prido-
bljeni možganski poškodbi 0 točk

– vključenosti v mednarodne projekte (dokazi-
la predloži ponudnik):

– ponudnik je za namene izboljšanja 
storitve v zadnjih 5 letih pridobil dodatna 
sredstva na mednarodnih razpisih 5 točk

– ponudnik za namene izboljšanja 
storitve v zadnjih 5 letih ni pridobil dodatna 
sredstva na mednarodnih razpisih 0 točk

– certifikata kakovosti (dokazila predloži ponudnik):

– ponudnik je pridobil certifikat ka-
kovosti 5 točk

– ponudnik ni pridobil certifikata ka-
kovosti 0 točk

b.) Reference na področju predmeta javnega razpisa:

– ponudnik že izvaja storitev, ki 
je predmet razpisa 10 točk

– ponudnik še ne izvaja razpisane 
storitve, vendar ima izkušnje pri delu 
z upravičenci do storitve 5 točk

– ponudnik še ne izvaja razpisane 
storitve in nima izkušenj pri delu z upravi-
čenci do storitve 0 točk

V skladu s tem kriterijem lahko ponudnik prejme 
največ 10 točk.
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14. Točkovanje ponudbe
Ponudnik lahko ob upoštevanju kriterijev tega jav-

nega razpisa pri storitvi doseže največ 50 točk.
Ob enakem številu točk bodo imeli prednost pri 

izbiri ponudniki, ki dlje časa izvajajo enako storitev, kot 
je predmet razpisane koncesije.

Ponudnikom storitve, ki bodo zbrali manj kot 
25 točk, se koncesija ne bo podelila, ne glede na šte-
vilo ponudnikov, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 11. točke 
tega razpisa.

Objekti, v katerih se bo izvajala storitev, morajo 
izpolnjevati minimalne tehnične pogoje skladno s Pra-
vilnikom o tehničnih pogojih.

Pri ponudniku, ki se prijavlja na razpis z objekti na 
več lokacijah, bo točkovanje opravljeno za vsako loka-
cijo posebej.

Ob prijavi na razpis veljajo predpisi, ki so veljali na 
dan objave razpisa. Vse morebitne spremembe veljav-
nih predpisov v odprtem roku razpisa ne smejo vplivati 
na pripravo dokumentacije ponudnikov.

15. Organ, pristojen za podelitev koncesije: Ministr-
stvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možno-
sti je organ, pristojen za podelitev koncesije. Za pregled 
in presojo prispelih ponudb, prispelih na javni razpis za 
podelitev koncesij za izvajanje storitve vodenja, varstva 
in zaposlitve pod posebnimi pogoji, je bila s sklepom 
št. 01441/2018/16 z dne 5. 11. 2019 imenovana stro-
kovna komisija (v nadaljevanju: komisija za koncesije).

16. Rok in način prijave na javni razpis
Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni raz-

pis predložiti koncedentu osebno ali priporočeno po 
pošti. Rok za oddajo ponudb je 6. 1. 2020.

Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je 
zadnji dan roka za oddajo do 15. ure oddana v vložišču 
glavne pisarne Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 
Ljub ljana, pritličje ali če je zadnji dan roka oddana na 
pošti kot priporočena pošiljka oziroma, da je pošiljka 
opremljena z žigom in datumom zadnjega dneva roka 
za prijavo na razpis.

Ponudniki predložijo svoje ponudbe na javni razpis 
v zaprti kuverti na naslov Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 
1000 Ljub ljana, označeno z oznako v levem zgornjem 
kotu na prednji strani kuverte, in sicer: »Ne odpiraj – 
Prijava za javni razpis za podelitev koncesije – VDC«.

Na hrbtni strani pošiljke mora biti napisan naslov 
ponudnika.

Ponudnik, ki se prijavlja za posamezno storitev na 
več različnih lokacijah, mora za vsako lokacijo ponudbo 
izpolniti ločeno in poslati vsako posebej.

Ponudba s prilogami mora biti v enakem zaporedju 
kot izhaja iz javnega razpisa.

Nepravilno označene pošiljke bodo vrnjene ponu-
dnikom neodprte. Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje ozi-
roma spreminja do preteka razpisnega roka. Vse spre-
membe in dopolnitve ponudbe morajo biti predložene 
v roku in na način, določen v prvem in drugem odstavku 
te točke z dodatno oznako »Dopolnitev ponudbe«. Vse 
dopolnitve ponudbe, ki bodo prispele k organu, pristoj-
nemu za podelitev koncesije po preteku razpisnega roka 
in ne bodo pravilno označene, bodo upoštevane kot 
prepozne oziroma kot nepravilno označene ter vrnjene 
ponudnikom neodprte.

Ponudba, ki bo prispela h koncendentu po preteku 
razpisnega roka, bo prepozna. Ponudbe, ki ne bodo 
pravočasne ali ne bodo popolne ali če ponudba ne bo 
podana za v razpisu določeno krajevno območje izva-
janja določene vrste storitve ali če je ne bo podal po-

nudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, bo koncendent 
s sklepom zavrgel.

17. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo dne 14. 1. 2020 ob 10. uri 

v sejni sobi Ministrstva za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti, Ljub ljana, Štukljeva cesta 44, 
v prvem nadstropju četrtega stolpiča (S4).

Odpiranju ponudb sme prisostvovati vsak ponudnik 
na javnem razpisu.

18. Rok za izbor ponudnikov in sklenitev koncesij-
ske pogodbe

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in ena-
ke možnosti bo na podlagi poročila o pregledu in presoji 
ponudb komisije za koncesije najkasneje v roku 30 dni 
izbrala ponudnike, ki jim bo z odločbo podelila koncesi-
jo za izvajanje storitev, ki so predmet javnega razpisa.

Z izbranimi ponudniki bo podpisana pogodba o kon-
cesiji po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije.

19. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo dobijo interesenti v vloži-

šču glavne pisarne Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, Ljub ljana, Štukljeva cesta 44, 
v pritličju ali na spletišču državne uprave (https://www.
gov.si/zbirke/javneobjave/).

Informativno srečanje bo organizirano za vse za-
interesirane dne 18. 12. 2019 ob 10. uri v sejni sobi 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Ljub ljana, Štukljeva cesta 44, v prvem nad-
stropju četrtega stolpiča (S4).

Dodatne informacije o javnem razpisu je mogoče 
dobiti v času od objave razpisa do 6. 1. 2020 vsak de-
lovni dan po telefonu pri mag. Mateji Jenko Paš na šte-
vilki 01/3697883 in pri mag. Mateji Ušlakar na številki 
01/3697751 oziroma po elektronski pošti na naslovu 
mateja.jenkopas@gov.si ter mateja.uslakar@gov.si.

Razpisna dokumentacija zajema:
– potrdilo o dvigu razpisne dokumentacije,
– prijavo na razpis (obrazec 1),
– obrazce (2, 3, 4, 5.1, 5.2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13),
– osnutek pogodbe o koncesiji za storitev (prilo-

ga 1),
– pravilnik o koncesijah na področju socialnega var-

stva (priloga 2).
Ministrstvo za delo, družino,  

socialne zadeve in enake možnosti

Št. 43007/2019/16 Ob3543/19
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski ra-

zvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljub ljana, 
objavlja

javni razpis
Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem 

s področja turizma za povečanje snovne  
in energetske učinkovitosti

Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parla-

menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede 
cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razve-
ljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 
20. 12. 2013, str. 289, zadnjič spremenjena z Ured-
bo (EU) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se upora-
bljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) 
št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, 
(EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) 
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št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in 
Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Eu-
ratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, 
str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1301/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjena 
z Uredbo (EU) 2018/1719 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 14. novembra 2018 o spremembi Uredbe 
(EU) št. 1303/2013 glede virov za ekonomsko, socialno 
in teritorialno kohezijo ter virov za cilj „naložbe za rast in 
delovna mesta“ (UL L št. 291 z dne 16. 11. 2018, str. 5) 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);

– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pra-
vilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spre-
membi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) 
št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, 
(EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razve-
ljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 
z dne 30. 7. 2018, str. 1) in njena izvedbena uredba;

– Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cember 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
(UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1) (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1407/2013/EU);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 
z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje 
Uredbe 1303/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta 
o skupnih določbah o Evropskem skladu za regional-
ni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj po-
deželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regional-
ni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 
v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na 
področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in 
ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo 
kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade 
(UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spreme-
njena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 2018/276 
z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene ured-
be (EU) št. 215/2014, kar zadeva spremembe določitve 
mejnikov in ciljnih vrednosti za kazalnike učinka v okviru 
uspešnosti za evropske strukturne in investicijske sklade 
(UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 4);

– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 
z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za iz-
vajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih 
informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo 
informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi 
za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi orga-
ni (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1);

– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 
z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz 
programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehnič-

nih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za 
operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje po-
datkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7);

– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 
20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvaja-
nje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predlo-
žitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, 
poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna 
mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizij-
sko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, 
ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in 
v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju 
za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38 
z dne 13. 2. 2015, str. 1), spremenjene z Izvedbeno 
uredbo Komisije (EU) 2018/277 z dne 23. februarja 2018 
o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/207, kar za-
deva spremembe vzorcev za poročila o izvajanju za cilja 
„naložbe za rast in delovna mesta“ in „evropsko terito-
rialno sodelovanje“ ter vzorcev za poročilo o napredku 
in letna poročila o nadzoru, ter o popravku navedene 
uredbe, kar zadeva vzorec za poročilo o izvajanju za 
cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ in letno poročilo 
o nadzoru (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 6);

– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 
z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o sku-
pnih določbah o Evropskem skladu za regionalni ra-
zvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 
z dne 13. 5. 2014, str. 5), spremenjene z Delegirano 
Uredbo Komisije (EU) 2015/616 z dne 13. februarja 
2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 
glede sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta (UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, 
str. 33);

– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi 
s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje 
inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega 
razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj 
(UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1), spremenjene 
z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2017/2056 z dne 
22. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 
št. 522/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi 
pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukre-
pov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih 
podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 294 
z dne 11. 11. 2017, str. 26);

– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. juni-
ja 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive 
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 651/2014/EU);

– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Ko-
misija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe 
1303/2013/EU;

– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 
(DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17 in 19/19);
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– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 
13/18 – ZJFH, 83/18 in 19/19);

– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16);

– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta 
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 
15/17, 69/17 in 67/18);

– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodelje-
vanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov 
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);

– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in 
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 
2014SI16M8PA0011.3, z dne 30. 10. 2014 z vsemi 
spremembami;

– Operativnega programa za izvajanje evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 
2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016 z vsemi spre-
membami;

– Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16);

– Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni 
list RS, št. 52/10, 46/14 – ZONC in 60/17);

– Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 26/14 – ZKme1B in 52/16);

– Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 
27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZDC 
in 54/18 – odl. US);

– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturira-
nje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list 
RS, št. 5/17);

– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);

– Uredbe (EU) 2016/679 evropskega parlamenta 
in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov 
pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku ta-
kih podatkov (v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba 
GDPR);

– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list 
RS, št. 94/07; v nadaljnjem besedilu: ZVOP1);

– Zakona o preprečevanju pranja denarja in finan-
ciranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16);

– Zakona o dostopu do informacij javnega značaja 
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
117/06 – ZdavP2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 
in 7/18; v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ);

– Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 
72/17 – popr.);

– Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah 
(Uradni list RS, št. 52/10 in 61/17 – GZ);

– Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Ura-
dni list RS, št. 96/14);

– priglašene sheme državne pomoči Programa iz-
vajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. pri-
glasitve: M00123992452015/I, datum potrditve sheme: 
9. 5. 2016);

– Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij 
(Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15 in 35/17);

– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slo-
venije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi 
organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski 
sklad št. 31/2MGRT/0 za javni razpis »Podpora mikro, 
malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma 
za povečanje snovne in energetske učinkovitosti«, z dne 
29. 11. 2019.

1 Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, 
ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 
Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2 Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija 
izvajanja

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evrop-
ska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja 
v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne 
osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno 
gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje 
podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske 
izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih 
podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«; specifič-
nega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«.

2.1 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost 

mikro, malih in srednje velikih podjetjih (v nadaljevanju 
MSP) s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za 
rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe ener-
gije in snovi.

Z vidika Operativnega programa za izvajanje evrop-
ske kohezijske politike 2014–2020 je cilj javnega razpisa 
prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vred
nosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podje-
tništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe 
novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, 
vključno s podjetniškimi inkubatorji«.

Cilji javnega razpisa so:
a) zmanjšanje stroškov poslovanja MSP zaradi uva-

janja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziro-
ma večje rabe obnovljivih virov energije,

b) zmanjšanje razvojnega zaostanka MSP s podro-
čja turizma.

Kazalnika učinka po tem javnem razpisu sta:
a) število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva,
b) število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinko-

vito ravnanje z viri (povečanje energetske in snovne 
učinkovitosti).

Kazalniki rezultata po tem javnem razpisu so:
a) število objektov, ki so pridobili mednarodno uve-

ljavljeni okoljski certifikat ali znak kakovosti za turistične 
kapacitete,

b) manjša raba energije za objekt,
c) učinkovitejša raba vode v objektu,
d) učinkovitejše ravnanje z odpadki v objektu.
V vlogi morajo biti zgoraj navedeni kazalniki učinka 

in rezultata obvezno opredeljeni.
Kazalnika učinka se bosta dokazovala ob zaključku 

operacije, kazalniki rezultata pa v enem letu (kazalnik 
a) oziroma v dveh letih (kazalniki b, c, d) po zaključku 
operacije. Doseganje kazalnikov se bo spremljalo enkrat 
letno, v skladu z Navodili organa upravljanja za načrto-
vanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in 
vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v pro-
gramskem obdobju 2014–2020. K doseganju kazalnikov 
bo ministrstvo upravičence zavezalo s sklenitvijo pogod-
be o sofinanciranju.

2.2 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov 

za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti 
oziroma rabe obnovljivih virov energije v mikro, malih in 
srednje velikih podjetjih s področja turizma.

2.3 Regija izvajanja
Do sofinanciranja so upravičene operacije, ki se 

izvajajo na upravičenem območju, ki je geografsko lo-
cirano v:
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– kohezijski regiji Vzhodna Slovenija ali
– kohezijski regiji Zahodna Slovenija.
Upravičeno območje v Kohezijski regiji Vzhodna 

Slovenija po tem javnem razpisu je celotno območje 
Kohezijske regije Vzhodna Slovenija.

Upravičeno območje v kohezijski regiji Zahodna 
Slovenija po tem javnem razpisu je obmejno problemsko 
območje, v katero spadajo naslednje občine: Ajdovšči-
na, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje 
 Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska 
Gora, Miren  Kostanjevica, Preddvor, Renče  Vogrsko, 
Sežana, Tolmin, Tržič in Vipava.

Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega pro-
gramskega območja, kjer se bodo izvajale aktivnosti 
operacije.

Za vsakega od prijaviteljev mora biti v vlogi na javni 
razpis in v pogodbi o sofinanciranju nedvoumno oprede-
ljeno, v katerem od obeh programskih območij (kohezij-
ski regiji Vzhodna ali Zahodna Slovenija) se bo v celoti 
izvajala aktivnost. Sprememba programskega območja 
po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen 
razlog za ne izdajo sklepa, ne sklenitev oziroma odstop 
od pogodbe o sofinanciranju.

3 Ciljne skupine / prijavitelji
Prijavitelji oziroma ciljne skupine so MSP, ki se 

kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko 
dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot 
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki 
ali zadruge z omejeno odgovornostjo1. Za opredelitev 
MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo 
določila Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. Za povezane 
družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana preko 
lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil 
Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU.

pravno odgovornostjo potrdi resničnost in točnost po-
datkov, ter izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih po-
gojev za kandidiranje na tem javnem razpisu. Izjava je 
del vloge.

Pogoji za kandidiranje so podrobneje navedeni 
v razpisni dokumentaciji, v poglavjih 10.1, 10.2 in 10.3.

Dokazila in način preverjanja izpolnjevanja pogojev 
za kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni 
dokumentaciji, v poglavju 10.4.

Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine 
celotne vloge. V primeru dvoma glede izpolnjevanja 
pogojev, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila 
ali dokazila. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, 
se zavrne.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o so-
financiranju operacije ne bo podpisala, sklep o izboru 
operacije pa se odpravi.

V primeru, da se po podpisu pogodbe o sofinancira-
nju ugotovi, da pogoji ob oddaji vloge niso bili izpolnjeni, 
bo ministrstvo odstopilo od pogodbe o sofinanciranju 
operacije, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že 
prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrest-
mi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski 
račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike 
Slovenije.

4.1 Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavi-
telj, so:

1. Prijavitelj je MSP, ki se kot pravna ali fizična ose-
ba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in je organiziran 
kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posame-
znik ali zadruga z omejeno odgovornostjo.

2. Prijavitelj ima na upravičenem območju sedež, 
podružnico ali poslovno enoto, ki mora biti ustanovljena 
najmanj 12 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis.

3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finanč-
nih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij mi-
nistrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija 
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inter-
nacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski 
regionalno razvojni sklad) v višini 50 eurov ali več na 
dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju 
iz nepovratnih javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da 
bi bile lete že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim 
naslovom.

4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finanč-
nih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih 
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v višini 
50 eurov ali več ob oddaji vloge; šteje se, da prijavitelj, ki 
je gospodarski sub jekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če 
nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev 
za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega 
leta do dne oddaje vloge.

5. Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajal-
skimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih 
pogodbah o sofinanciranju iz naslova nepovratnih jav-
nih sredstev ugotovljene hujše nepravilnosti pri pora-
bi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih 
obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajal-
ska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, 
od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta. Pri 
povratnih sredstvih pa med prijaviteljem in ministrstvom 
oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva pri že skle-
njenih pogodbah ne sme priti do hujših kršitev pogod-
benih obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga.

6. Prijavitelj ni v postopku zaradi insolventnosti ali 
prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlo-
gov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti 

1 Zadruga z omejeno odgovornostjo kot jo opredeljuje 
Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno preči-
ščeno besedilo, ZZad).

Prijavitelji morajo biti registrirani za eno od dejav-
nosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (v nadaljnjem 
besedilu: SKD 2008):

a) 55.100 (dejavnost hotelov in podobnih nastani-
tvenih obratov),

b) 55.201 (počitniški domovi in letovišča),
c) 55.203 (oddajanje zasebnih sob gostom),
d) 55.204 (planinski domovi in mladinska preno-

čišča),
e) 56.101 (restavracije in gostilne).
Prijavitelji morajo imeti na upravičenem območju 

sedež, podružnico ali poslovno enoto, ki je ustanovljena 
že najmanj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis, 
ter na upravičenem območju izvesti investicijo za večjo 
energetsko in snovno učinkovitost turističnih kapacitet.

Za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali poveza-
na podjetja, se podatki, tudi glede števila zaposlenih, 
določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih po-
datkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih 
računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za 
namene konsolidacije, če ti obstajajo.

Če v konsolidiranih računovodskih izkazih ni podat-
kov o osebju zadevnega podjetja, se število zaposlenih 
izračuna s sorazmerno vsoto podatkov za partnerska 
podjetja ter s prištevanjem podatkov podjetij, s katerimi 
je zadevno podjetje povezano.

4 Pogoji za kandidiranje
Prijavitelj mora na dan oddaje vloge izpolnjevati vse 

pogoje javnega razpisa.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj 

podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno 
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in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, 
v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 
10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 
63/16 – ZDC in 54/18 – odl. US).

7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobi-
vanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v teža-
vah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah 
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.

8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslova-
nja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).

9. Prijavitelj, skladno z Uredbo 1407/2013/EU, ne 
sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina 
sofinancirane operacije se ne sme nanašati na sledeče 
izključene sektorje:

– sektor ribištva in akvakulture, kakor ju zajema 
Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni uredi-
tvi trgov za ribiške pro izvode in pro izvode iz ribogoj-
stva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in 
(ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), za-
dnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi 
uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) 
št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, 
(ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb 
(EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 
z dne 29. 5. 2015, str. 1);

– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov;
– sektor predelave in trženja kmetijskih pro izvodov.
10. Dejanski lastnik oziroma lastniki podjetja oziro-

ma samostojni podjetnik ni(so) vpleten(i) v postopke pra-
nja denarja in financiranja terorizma v skladu z Zakonom 
o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma 
(Uradni list RS, št. 68/16).

11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno 
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske 
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za ne-
zakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.

12. Prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stro-
ške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem 
razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih 
virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega 
proračuna.

4.2 Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavi-
telj, so:

1. Prijavitelj je registriran za eno od dejavnosti po 
Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008): 55.100 
(dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov), 
55.201 (počitniški domovi in letovišča), 55.203 (oddaja-
nje zasebnih sob gostom), 55.204 (planinski domovi in 
mladinska prenočišča) in 56.101 (restavracije in gostilne).

2. Dejavnost, določena v poglavju 3, se v objektu, 
ki je predmet investicije, dejansko izvaja najmanj 12 me-
secev pred oddajo vloge na javni razpis.

3. V kolikor je podjetje registrirano za več dejavno-
sti, pri čemer je podjetje registrirano tudi za dejavnosti, 
ki so navedene v poglavju 3, mora prijavitelj jasno pri-
kazati, da se sofinancirana operacija oziroma stroški 
sofinancirane operacije nanašajo samo na te navedene 
dejavnosti.

4. Zemljišče ali stavba, na kateri se bodo izvajali 
ukrepi za doseganje večje energetske in snovne učinko-
vitosti in za povečanje rabe obnovljivih virov energije, ki 
so predmet vloge, mora biti ob oddaji vloge v lasti prija-
vitelja. Če zemljišče ali stavba ni v lasti prijavitelja, mora 
prijavitelj ob vlogi priložiti pogodbo o najemu, pogodbo 
o ustanovitvi stavbne pravice, koncesijsko pogodbo, 
sklenjeno med prijaviteljem in lastnikom zemljišča ali 
služnostno pravico za gradnjo, s trajanjem še najmanj 
3 leta po zaključku operacije. Iz navedenih pogodb mora 
biti razvidno, da ima prijavitelj pravico izvesti načrtovane 
posege s trajanjem še 3 leta po zaključku operacije.

5. Prijavitelj mora pri izvedbi ukrepov upoštevati 
zakonodajo in predpise s področja graditve objektov in 
varstva okolja.

4.3 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati operacija, so:
1. Načrtovana operacija mora obsegati izvedbo 

ukrepov za povečanje snovne in energetske učinkovito-
sti ter rabe obnovljivih virov energije v turističnih kapaci-
tetah2, ki so na upravičenem območju.

2 Turistične kapacitete obsegajo obrate za nastanitev 
gostov in obrate za pripravo in strežbo jedi in pijač.

2. Upravičene turistične kapacitete so nastanitveni 
obrati, ki so evidentirani v AJPESovem Registru na-
stanitvenih obratov ter restavracije in gostilne, urejene 
v skladu s 27. in 28. členom Pravilnika o minimalnih 
tehničnih pogojih in obsegu storitev za opravljanje go-
stinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 21/14 in 35/17), 
ki imajo uporabno dovoljenje za restavracijo oziroma 
gostilno.

3. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem 
in predmetom javnega razpisa.

4. Operacija mora imeti vnaprej določen začetek 
in konec izvajanja. Operacija se ne sme začeti pred 
1. 1. 2019. Operacija mora biti zaključena najkasneje 
v roku 2 let od podpisa pogodbe oziroma najkasneje do 
30. 9. 2022. Operacije, ki so se pričele izvajati pred ob-
javo razpisa in bodo aktivnosti na operaciji na dan izdaje 
sklepa o izboru operacije že zaključene, niso upravičene 
do sofinanciranja.

5. Načrtovana vrednost operacije mora znašati naj-
manj 50.000,00 EUR vključno z davkom na dodano 
vrednost. Višina sofinanciranja operacije lahko znaša 
maksimalno 200.000,00 EUR, kolikor znaša največja 
intenzivnost državne pomoči, ki je določena s shemo 
državne pomoči de minimis, ob upoštevanju pogojev 
glede dodeljevanja pomoči enotnemu podjetju.

6. Posamezna operacija mora predstavljati eko-
nomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjuje natanč-
no določeno (tehničnotehnološko) funkcijo in ima jasno 
opredeljene cilje.

7. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru ope-
racije mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena 
sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se 
poleg lastnih sredstev (lastna in krediti) upoštevajo tudi 
pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa.

8. Za objekt, ki je predmet investicije, mora 
biti predložena Energetska izkaznica stavbe ali Elabo-
rat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije 
v stavbah, iz katere je razvidna stopnja energetske učin-
kovitosti stavbe ter delež obnovljivih virov energije pred 
izvedeno operacijo in po izvedeni operaciji, z upošteva-
njem načrtovanih ukrepov.

9. Prijavitelj lahko kandidira na razpis z eno vlogo, 
z enim projektom/operacijo. Med povezanimi podjetji lah-
ko kandidira na razpis le eno podjetje, v nasprotnem pri-
meru bodo vloge vseh prijaviteljev – med seboj povezanih 
podjetij, zavržene. Za povezane družbe se štejejo tudi 
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podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih 
oseb, njihovih sorodnikov do vključno drugega kolena ali 
njihovih zakonskih oziroma izven zakonskih partnerjev. 
Za opredelitev povezanega podjetja se upoštevajo dolo-
čila iz člena 3 Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

5 Merila za ocenjevanje vlog in postopek izbora
Postopek izbora operacij bo vodila strokovna komi-

sija za izvedbo Javnega razpisa: Podpora mikro, malim 
in srednje velikim podjetjem s področja turizma za po-
večanje snovne in energetske učinkovitosti v letih 2019, 
2020, 2021 in 2022, imenovana s sklepom ministra 

(v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija). Postopek 
preverjanja, ocenjevanja in izbora je podrobneje opisan 
v poglavjih 14, 15 in 16 razpisne dokumentacije.

5.1 Merila za ocenjevanje vlog
Za pravočasne in popolne vloge bo strokovna ko-

misija najprej ugotovila, ali posamezna vloga izpolnjuje 
vse pogoje javnega razpisa. Če bo ugotovila, da vloga 
ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnje 
ocenjevanje po merilih ne bo izvedlo, vloga pa se bo za-
vrnila. Vse ostale vloge pa bo strokovna komisija ocenila 
na podlagi naslednjih meril:

Merilo Št. točk

1. Povečanje energetske učinkovitosti

1.1. Energetska učinkovitost objekta v segmentu računske 
rabe letne energije za ogrevanje stavbe, preračunane na enoto 
kondicionirane površine stavbe (Qh)

30

1.2. Delež obnovljivih virov energije v celotni letni primarni 
energiji za delovanje stavbe po izvedeni operaciji

20

2. Povečanje snovne učinkovitosti
2.1. Zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode 10
2.2. Zmanjšanje količin nastalih odpadkov 10

3. Tržni potencial projekta / operacije

3.1. Pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega 
certifikata ali znaka kakovosti za turistične kapacitete

10

3.2. Načrtovano povečanje prihodkov podjetja iz gostinske 
dejavnosti

10

4. Objekti kulturne dediščine 10
5. Regionalni kriterij 10
SKUPAJ 110

Vse formalno in vsebinsko popolne vloge, ki bodo 
izpolnjevale pogoje za kandidiranje, bo ocenila strokov-
na komisija. Ocenjevanje bo strokovna komisija izvedla 
na podlagi podatkov iz vloge prijavitelja.

5.2 Postopek izbora
Vsako vlogo, ki bo izpolnjevala vse pogoje za kan-

didiranje, bosta ocenila dva neodvisna ocenjevalca. 
Končna ocena vloge bo aritmetična sredina ocene dveh 
ocenjevalcev. V primeru razhajanja posameznih ocen 
za več kot 15 odstotkov, bo vlogo ocenil še tretji oce-
njevalec. Končna ocena se bo oblikovala na osnovi 
povprečja vseh treh ocen. Končne ocene bo potrdila 
strokovna komisija.

Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofi-
nanciranje, je 50 točk pridobljenih pri ocenjevanju, brez 
upoštevanja merila »Regionalni kriterij«.

Merilo »Regionalni kriterij« se pri skupnem števi-
lu točk upošteva samo v primeru, da vloga prijavitelja 
že pred oceno tega merila dosega 50 točk ali več, in se 
ob izpolnjevanju tega pogoja prišteje prej pridobljenim 
točkam.

Vloge, ki dosežejo prag za sofinanciranje, se raz-
delijo v dve ločeni tabeli, glede na kohezijsko regijo za 
vsak rok posebej. Sredstva se vlogam, ki so dosegle 
prag, dodeljujejo po vrsti od najvišje ocenjene dalje. 
Dodeljevanje se izvaja ločeno za vsako od kohezijskih 
regij, do porabe sredstev, namenjenih posamezni kohe-
zijski regiji za posamezno odpiranje. V primeru enake-
ga števila točk bodo imele prednost tiste operacije, ki 
bodo pridobile več točk pri kriteriju »Povečanje energet-
ske učinkovitosti«, nato pri kriteriju »Povečanje snovne 
učinkovitosti« in nazadnje pri kriteriju »Tržni potencial 
projekta/operacije«. V kolikor ima več operacij še vedno 
enako število točk, se upošteva vrstni red oddaje vlog 
(dan, ura, minuta).

Vloge, ki ne bodo dosegle navedenega praga točk, 
se bo s sklepom zavrnilo.

6 Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpo-

lago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 
21.555.330,41 EUR v letih 2020, 2021 in 2022 in je na-
črtovana na naslednjih proračunskih postavkah:

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija

Proračunska postavka Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 SKUPAJ
170242 – PN 3.1 – Energetska obnova 
turističnih kapacitet – 1420EU (EUR) 9.088.731,29 6.000.000,00 3.000.000,00 18.088.731,29

Kohezijska regija Zahodna Slovenija

Proračunska postavka Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 SKUPAJ
170243 – PN 3.1 – Energetska obnova 
turističnih kapacitet – 1420EU (EUR) 1.725.000,00 1.741.599,12 0 3.466.599,12
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Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regija-
ma. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer na-
menska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in slovenske udelež-
be za sofinanciranje operacij je za programsko območje 
kohezijska regija Vzhodna Slovenija do 75 %:do 25 % 
in za programsko območje kohezijsko regijo Zahodna 
Slovenija do 70 %:do 30 %.

Sredstva slovenske udeležbe za sofinanciranje 
upravičenih stroškov operacije zagotavljajo upravičenci 
z lastnimi viri.

V okviru javnega razpisa so predvidena tri odpiranja: 

Odpiranje Okvirna višina razpisanih sredstev – 
Vzhod

Okvirna višina razpisanih sredstev – 
Zahod

SKUPAJ

Prvo odpiranje 6.362.111,90 1.207.500,00 7.569.611,90
Drugo odpiranje 6.926.619,39 1.736.619,38 8.663.238,77
Tretje odpiranje 4.800.000,00 522.479,74 5.322.479,74

V primeru, da se spremeni skupna višina razpisanih 
sredstev tega javnega razpisa, se to objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije do izdaje sklepov o izboru za 
posamezno odpiranje.

V primeru, da se spremeni višina razpisanih sred-
stev za posamezno odpiranje brez spremembe skupne 
višine razpisanih sredstev tega javnega razpisa, se to 
objavi zgolj na spletni strani ministrstva, kjer je objavlje-
na celotna razpisna dokumentacija.

Dinamika sofinanciranja operacije bo določena 
s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in upra-
vičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja 
operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.

Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen 
v primeru premajhnega števila ustreznih vlog. Del raz-
pisanih sredstev lahko ostane nerazporejen tudi v pri-
meru, da preostanek sredstev ne zadošča za pokritje 
celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega 
v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravi-
čena do sofinanciranja ali pa ne omogoča realne izved-
be novega odpiranja, kar se objavi na spletnih straneh 
ministrstva. Nerazdeljena sredstva izvedenega odpira-
nja se lahko prenesejo v naslednje odpiranje. Višino 
nerazdeljenih sredstev, ki se prenese v naslednje od-
piranje, bo ministrstvo objavilo na spletni strani, kjer je 
objavljena tudi razpisna dokumentacija. V primeru, da 
ne pride do porabe vseh sredstev za sofinanciranje po 
zadnjem odpiranju, ostane ta del sredstev nerazdeljen.

Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti 
proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta 
namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice 
porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo 
prekliče napoved odpiranja, razveljavi javni razpis in 
izdane sklepe o sofinanciranju, ali skladno s pogodbo 
o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali di-
namiko izplačil. V kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja 
s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge 
oziroma od pogodbe o sofinanciranju.

Ministrstvo si pridružuje pravico, da lahko javni raz-
pis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru razveljavi, 
kar bo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije.

7 Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva

S tem javnim razpisom se razpisujejo sredstva v le-
tih od 2020 do 2022.

Stroški oziroma izdatki upravičenca bodo upraviče-
ni od datuma predložitve vloge za sofinanciranje, razen 
stroški za izdelavo energetske izkaznice oziroma ela-
borata gradbene fizike, ki so lahko upravičeni od objave 
javnega razpisa.

Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca se za-
ključi najkasneje 30. 9. 2022.

Ne glede na prejšnji odstavek se obdobje upravi-
čenosti stroškov posamezne operacije določi v pogodbi 
o sofinanciranju glede na predvideno dinamiko iz posa-
mezne vloge.

Obdobje upravičenosti javnih izdatkov se prične 
1. 1. 2020 in se zaključi 31. 12. 2022.

8 Skladnost s pravili državnih pomoči
Sredstva po tem javnem razpisu se bodo dodelje-

vala na podlagi sheme de minimis pomoči »Program iz-
vajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. pri-
glasitve: M00123992452015/I, datum potrditve sheme: 
9. 5. 2016) in njenih sprememb (v nadaljevanju: shema 
državnih pomoči de minimis).

Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju 
na podlagi pravila de minimis, ne sme presegati največje 
intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot do-
loča shema državnih pomoči de minimis, kar predstavlja 
200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh let, ne glede na 
obliko in namen pomoči. V primeru razdelitev, združitev 
ali pripojitev podjetij, se upoštevajo določbe osmega in 
devetega odstavka 3. člena Uredbe 1407/2013/EU. De-
janska višina pomoči, ki jo z nepovratnimi sredstvi dodeli 
ministrstvo, bo izračunana na dan dodelitve pravice do 
nepovratnih sredstev.

Pri kumulaciji pomoči po pravilu de minimis je po-
trebno upoštevati, da se pomoč, dodeljena v skladu 
z Uredbo 1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo po 
pravilu de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi ured-
bami de minimis, do ustrezne zgornje meje.

9 Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način 
financiranja

Financiranje upravičenih stroškov po tem javnem 
razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske 
politike, shemo državnih pomoči de minimis, veljavnimi 
Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za 
sredstva evropske kohezijske politike v programskem ob-
dobju 2014–2020 (dostopna na spletni strani http://www.
euskladi.si/sl/ekp/navodila) in razpisno dokumentacijo.
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9.1 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:
1. energetska obnova objektov in snovna učinko-

vitost;
2. stroški informiranja in komuniciranja,
3. stroški storitev zunanjih izvajalcev.
Stroški navedeni pod zaporedno št. 2 in 3 so lahko 

upravičeni le v primeru, ko nastanejo tudi stroški pod 
zaporedno št. 1. Stroški pod zaporednima številkama 
1 in 3 so upravičeni v delu objekta, kjer se bo izvajala 
registrirana dejavnost iz poglavja 3.

V primeru, da se operacija prične izvaja-
ti pred predložitvijo vloge za sofinanciranje, se pred odo-
britvijo prvega zahtevka za izplačilo iz proračuna preveri 
skladnost izvajanja operacije z relevantno zakonodajo 
za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred skle-
nitvijo pogodbe o sofinanciranju.

Podrobnejša opredelitev upravičenih in neupraviče-
nih stroškov je predstavljena v razpisni dokumentaciji, 
v poglavju 7.

9.2 Način financiranja upravičenih stroškov
Upravičeni stroški se sofinancirajo na podlagi de-

jansko nastalih stroškov, katerih nastanek upravičenec 
dokazuje skladno z veljavnimi Navodili organa uprav
ljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske ko-
hezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 
(http://euskladi.si/sl/ekp/navodila).

9.3 Intenzivnost pomoči
Intenzivnost pomoči znaša za Kohezijsko regijo 

Vzhodna Slovenija največ 75 %, za Kohezijsko regijo 
Zahodna Slovenija pa največ 70 %.

Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne 
operacije ne morejo biti višja od 200.000,00 EUR.

10 Roki in način prijave na javni razpis
Za razpis so predvideni trije roki za oddajo vlog:
– Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja 

v letu 2020 je do 20. 1. 2020,
– Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja 

v letu 2021 je od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020,
– Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja 

v letu 2022 je od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021.
Navodila za pripravo popolne vloge so navedena 

v razpisni dokumentaciji, v poglavju 12.
Oddaja vloge na predmetni javni razpis pomeni, da 

se je prijavitelj seznanil z vsebino predmetnega javnega 
razpisa in razpisne dokumentacije, ter da se z vsebi-
no predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumen-
tacije strinja.

Prijavitelj vlogo na javni razpis pripravi tako, da se 
registrira na spletnem naslovu https://drrrazpisi.si/Turi-
zem in izpolni vsa polja v spletni aplikaciji. V spletno apli-
kacijo mora vnesti tudi skenirane izpolnjene, podpisane 
in žigosane obrazce, ki so sestavni del vloge. Datum 
oddaje vloge v spletni aplikaciji se šteje za datum oddaje 
vloge. Vloga se lahko za isto operacijo odda le enkrat. 
Po oddaji vloge popravki niso možni.

Vloga in vsi njeni sestavni deli morajo biti izpolnjeni 
v slovenskem jeziku. Vsi zneski v vlogi morajo biti nave-
deni v eurih (EUR) na dve decimalni mesti.

10.1 Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter posto-
pek in način izbora

Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo izvedeno 
v prostorih ministrstva najkasneje v osmih delovnih dneh 
po datumu za oddajo vlog v posameznem letu in ne bo 
javno.

Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravo-
časnost in popolnost prispelih vlog.

Nepravočasne vloge se ne bodo obravnavale in 
bodo zavržene.

Vse vsebinsko ustrezne vloge bo strokovna komisi-
ja ocenila na podlagi meril in metodologije iz poglavja 16 
razpisne dokumentacije.

Strokovna komisija bo predstojniku ministrstva 
v odločanje podala predlog za vse na javni razpis pri-
spele vloge.

O zavrženju vloge, zavrnitvi vloge ali dodelitvi sred-
stev, s sklepom odloči predstojnik ministrstva.

Natančnejši opis postopka in načina izbora je nave-
den v razpisni dokumentaciji, poglavje 14 in 15.

10.2 Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni 
o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
s sklepom najkasneje v roku šestdeset dni od datuma 
zaključenega odpiranja vseh vlog, prispelih na posa-
mezni rok.

Ministrstvo bo lahko za vse operacije, za katere bo 
izdan sklep o izboru operacije, izvedlo kontrolo na tere-
nu, da preveri resničnost podatkov, ki jih je prijavitelj na-
vedel v vlogi. Pri operacijah, ki so se začele izvajati pred 
oddajo vloge, se bo izvedlo tudi preverjanje, da se pre-
priča ali je bila upoštevana vsa veljavna zakonodaja, 
pomembna za operacijo. Prijavitelj bo o kontroli na tere-
nu predhodno obveščen. V kolikor se dejansko stanje na 
terenu ne bo ujemalo s prikazom stanja v vlogi na javni 
razpis, ministrstvo ne bo pristopilo k podpisu pogodbe.

Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru operaci-
je pozvani k podpisu pogodbe. Prijavitelj lahko umakne 
vlogo za pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa 
o izboru. Pogodba o sofinanciranju bo pričela veljati 
z dnem, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki.

Zoper sklep o (ne)izboru, se lahko v tridesetih dneh 
od prejema sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tož-
be na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet 
tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje 
vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofi-
nanciranju.

Rezultati predmetnega javnega razpisa so informa-
cije javnega značaja in bodo po izdaji sklepov o izboru 
operacij objavljeni na spletni strani ministrstva in na 
spletni strani www.euskladi.si.

11 Zahteve glede informiranja in obveščanja javno-
sti, ki jim morajo zadostiti upravičenci v skladu s 115. in 
116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa 
upravljanja: upravičenec mora zadostiti zahtevam gle-
de informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 
116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili 
organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin 
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 
2014–2020 (http://www.euskladi.si/ekp/navodila) in Pri-
ročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske 
politike 2014–2020 (http://www.euskladi.si/portal/sl/ak-
tualno/logotipi).

12 Zahteve glede hranjenja dokumentacije in 
sprem ljanja ter evidentiranja

Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celo-
tne originalne dokumentacije, vezane na operacijo in 
zagotavljati ministrstvu in drugim nadzornim organom 
vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih 
preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonoda-
je Republike Slovenije še deset let po njenem zaključ-
ku. V primeru neskladja rokov veljajo določila Uredbe 
1303/2013/EU.

V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo 
moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh doku-
mentov o izdatkih operacije za obdobje petih let, in si-
cer od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski 
komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. 
O natančnem začetnem datumu za hrambo dokumen-
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tacije, bo upravičenec po končani operaciji pisno obve-
ščen s strani ministrstva.

V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora 
upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev za ope-
racijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem 
mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije 
v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotov
ljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na 
računovodska pravila Republike Slovenije.

13 Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nad-
zornim organom

Upravičenec mora omogočiti tehnični, administra-
tivni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere 
sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predme-
tnega javnega razpisa. Nadzor bodo izvajali ministrstvo 
kot posredniški organ, organ upravljanja, organ za po-
trjevanje, revizijski organ ter drugi slovenski in evropski 
nadzorni in revizijski organi (v nadaljevanju: nadzorni 
organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. 
V primeru preverjanja na kraju samem, bo upravičenec 
moral omogočil vpogled v računalniške programe, listine 
in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate 
operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju 
samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko 
opravi pregled na terenu tudi brez predhodne najave. 
Upravičenec je dolžan ukrepati skladno s priporočili iz 
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati 
ministrstvo o izvedenih ukrepih.

14 Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega 
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU

Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje ena-
kih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno 
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvaja-
nje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, 
v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja 
enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.

Upravičenec bo moral rezultate operacije uresni-
čevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob 
spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varova-
nju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju na-
čela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 
1303/2013/EU.

15 Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu po-

sredujejo prijavitelji oziroma upravičenci bo zagotov ljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje oseb-
nih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR, ZVOP1 
ter s 115. in 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU. 
V zvezi s tem ministrstvo napotuje na splošne infor-
macije oziroma na obvestilo o varstvu osebnih podat-
kov, objavljeno na spletni strani ministrstva na povezavi 
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/varstvo_oseb-
nih_podatkov/.

Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah mi-
nistrstva je navedeno v Prilogi št. 1 kot delu razpisne 
dokumentacije.

Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija pregle-
da, so informacije javnega značaja razen tistih podat-
kov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne 
skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena 
ZDIJZ, ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti raz-
krite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se 
lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, 
ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj 
mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti 

dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če 
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, 
bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču pri-
javitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem 
iz 6. člena ZDIJZ.

Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih mini-
strstvu posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, je 
izvedba javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, 
analiz in drugih zbirk za ministrstvo in nadzorne organe, 
in sicer o izidu javnega razpisa in o izvajanju pogodbe 
o (so)financiranju. Nadalje je namen obdelave osebnih 
podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje 
in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pri-
stojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi 
ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo 
obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja infor-
macijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali 
jih je dolžno uporabljati ministrstvo.

Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je tako 
določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo 
objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obse-
gal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko 
območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja 
operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do 
sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.

16 Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov operacije

Upravičenec bo za namen spremljanja in vredno-
tenja, skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Ured-
be 1303/2013/EU ter 6. členom in Prilogo I Uredbe 
1301/2013/EU, dolžan spremljati in ministrstvu zagotav
ljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.

Kazalniki in dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo 
potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja 
operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni doku-
mentaciji, v poglavju 11.

Prijavitelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane 
cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo in prejete do-
kumentacije bodo osnova za spremljanje pričakovanih 
rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o so-
financiranju. Nedoseganje zastavljenih ciljev je lahko 
podlaga za zahtevo za vračilo prejetih sredstev.

V primeru, da med izvajanjem operacije pride do 
sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se 
ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij, ministr-
stvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije ter 
zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na tran-
sakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev 
v proračun Republike Slovenije.

V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije 
ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, 
lahko ministrstvo zahteva vračilo že izplačanih sredstev 
oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane 
aktivnosti, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravi-
čenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike 
Slovenije.

17 Omejitve glede sprememb operacije v skladu 
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU

Upravičenec bo moral smiselno upoštevati omejitve 
glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Ured-
be 1303/2013/EU. Če v treh letih od datuma končnega 
izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:

(a) prenehanje ali premestitev pro izvodne dejavno-
sti iz programskega območja ali

(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, 
ki daje upravičencu ali javnemu organu neupraviče-
no prednost ali
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(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali 
pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili prvotni 
cilji operacije,
je upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sred-
stva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva 
vračila sredstev v proračun Republike Slovenije soraz-
merno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve 
niso bile izpolnjene.

18 Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v ko-
likor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali 
izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti 
ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec ministrstva ni 
seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali 
bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval nere-
snične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril 
informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom 
dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministr-
stva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil 
sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, 
na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo 
ministrstvo odstopilo od pogodbe, upravičenec pa bo 
dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z za-
konitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev 
na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev 
v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno 
ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

19 Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na ope-
raciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Re-
publike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na 
operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) 
1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom Repu-
blike Slovenije, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, upra-
vičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva 
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila 
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila 
sredstev v državni proračun Republike Slovenije.

20 Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije ali, da je višina financiranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma 
znesek pomoči

Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že 
bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovolje-
no. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov 
in izdatkov, ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva 
vračilo neustrezno izplačanih sredstev skupaj z zako-
nitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev 
na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila 
sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je 
dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo 
obravnavalo kot goljufija. Upravičencu se bo vrednost 
financiranja po pogodbi znižala za vrednost vrnjenih 
zneskov iz naslova dvojnega uveljavljanja stroškov in 
izdatkov oziroma iz naslova preseganja maksimalne 
dovoljene stopnje oziroma zneska pomoči.

V kolikor se ugotovi, da je višina sofinanciranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, ministr-
stvo zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila 
sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva 
vračila v državni proračun Republike Slovenije.

21 Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi po-
trebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo 
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so nave-
deni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javne-
ga razpisa dalje objavljena na spletni strani ministrstva 
http://www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

22 Dodatne informacije
Vprašanja in dodatne informacije v zvezi s pripravo 

prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji bodo objavlje-
ne na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/.

Vprašanja morajo prispeti na elektronski naslov 
gp.mgrt@gov.si najkasneje do 5 delovnih dni pred izte-
kom roka za oddajo vloge. V zadevo je potrebno nave-
sti: Vprašanje za Javni razpis: Podpora mikro, malim in 
sred nje velikim podjetjem s področja turizma za pove-
čanje snovne in energetske učinkovitosti.

Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja naj-
kasneje 2 delovna dneva pred iztekom roka za oddajo 
vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano 
pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo 
obravnavana.

Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestav-
ni del razpisne dokumentacije.

Iz zastavljenih vprašanj ne smejo biti razvidni, ozi-
roma iz njih ni moč razkriti morebitnih osebnih podatkov, 
poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti 
javno objavljeni. V kolikor bo tak podatek iz vprašanja 
razviden, si ministrstvo pridružuje pravico do spremem-
be oziroma preoblikovanja vprašanja na način, da na-
vedenih podatkov ne bo mogoče razbrati.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti 
obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si/.

Ministrstvo bo po potrebi organiziralo informativne 
dneve. Datumi informativnih dni in druge informacije 
bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 36001-009/2019-3 Ob-3498/19
Občina Benedikt s 6. decembrom 2019 odpira, na 

podlagi Odloka za izvedbo javnozasebnega partnerstva 
za izvedbo projekta »Energetska sanacija javne razsve-
tljave in razsvetljave v športni dvorani v Občini Benedikt« 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 50/2019; z dne 8. 11. 
2019), Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo 
projekta »Energetska sanacija javne razsvetljave in 
razsvetljave v športni dvorani v Občini Benedikt«. 
Zbiranje vlog bo potekalo do 15. januarja 2020 do 9. ure. 
Besedilo razpisa, prijavni obrazci in merila bodo objavljeni 
z dnem odprtja razpisa na spletni strani Občine Benedikt 
(http://www.benedikt.si/zaobcane/razpisi).

Občina Benedikt

Št. 61025/201910(47/12) Ob3535/19
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 in 21/18 – ZNOrg) ter v skladu s Pravilnikom o iz-
vedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kul-
turnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, 
št. 43/10 in 62/16) in Pravilnikom o strokovnih komisijah 
(Uradni list RS, št. 38/12, 90/12 in 62/16), Mestna občina 
Kranj (v nadaljevanju: MOK) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih projektov in programov 

v Mestni občini Kranj v letu 2020  
(v nadaljevanju: JR – KULTURA 2020)

1. Področje javnega razpisa
Področje javnega razpisa je sofinanciranje progra-

mov in projektov s področja kulture v letu 2020 za vse-
bine razdeljene po naslednjih razpisnih sklopih:

– Razpisni sklop I – sofinanciranje programov in 
projektov kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture 
(glasbena dejavnost, folklorna dejavnost z glasbenimi za-
sedbami, plesna dejavnost, gledališka dejavnost, lutkovna 
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dejavnost, likovna dejavnost, fotografska, filmska in video 
dejavnost, literarna dejavnost, delovanje zvez društev);

– Razpisni sklop II – izbor kulturnih projektov;
– Razpisni sklop III – izbor kulturnih projektov na 

javnih površinah.
V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični 

obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski 
in moški spol.

Izvajalci programov in projektov, ki so sofinancirani 
na tem javnem razpisu, so izvajalci v javnem interesu 
lokalne skupnosti MOK.

2. Splošni pogoji razpisa
Posamezni prijavitelji, ki bodo oddali vlogo na razpi-

sni sklop I – sofinanciranje programov kulturnih društev 
s področja ljubiteljske kulture, se lahko prijavijo tudi na 
razpisni sklop II – izbor kulturnih projektov in razpisni 
sklop III – izbor kulturnih projektov na javnih površinah.

Prijavitelji, ki so bili v letu 2019 (za triletno obdobje 
2019–2021) izbrani na razpisnem sklopu IV – triletni raz-
pis za izbor programov večjega obsega se na razpisni 
sklop I, II ali III ne morejo prijaviti.

Posamični prijavitelji lahko prijavijo naslednje število 
projektov oziroma programov za:

Sklop I – neomejeno, glede na izvajano dejavnost
Sklop II – največ dva projekta
Sklop III – največ dva projekta
V kolikor bo prijavitelj prijavil več projektov, bo ko-

misija za odpiranje vlog glede na vrstni red evidentiranja 
prispetja vloge preostale vloge s sklepom zavrgla.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v prora-
čunskem letu 2020 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo 
določal Zakon o izvrševanju proračuna RS.

Izbranim prijaviteljem bodo sredstva nakazana na 
podlagi pogodbo o sofinanciranju v 2 delih:

– sofinancer se zavezuje, da bo izvajalcu prvi del 
sredstev do višine 70 odstotkov nakazal 30. dan po skle-
nitvi pogodbe, pogoj za nakazilo sredstev je veljavna po-
godba in izpolnjene pogodbene obveznosti za predhodno 
leto, če je bil izvajalec prejemnik sredstev

– ostala sredstva bo sofinancer izvajalcu nakazal na 
podlagi zahtevka. Izvajalec lahko posreduje en zahtevek. 
Ob predložitvi zahtevka mora izvajalec z dokazili dokazati 
namenskost porabe sredstev. Pri tem je zahtevek lahko 
največ v višini preostalih še neizplačanih sredstev.

3. Predmet razpisnega sklopa, cilji razpisa, pomen 
izrazov, pogoji za sodelovanje na razpisnem sklopu, pred-
videna vrednost razpisnega sklopa

3.1 Razpisni sklop I – sofinanciranje programov kul-
turnih društev s področja ljubiteljske kulture (glasbena de-
javnost, folklorna dejavnost z glasbenimi zasedbami, ple-
sna dejavnost, gledališka dejavnost, lutkovna dejavnost, 
likovna dejavnost, fotografska, filmska in video dejavnost, 
literarna dejavnost, delovanje zvez društev)

MOK bo programe kulturnih društev s področja ljubi-
teljske kulture podpirala v skladu z naslednjimi cilji:

– zagotavljanje osnovnih pogojev za redno, siste-
matično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih 
društev.

Predmet sofinanciranja redne dejavnosti kulturnih 
društev s področja ljubiteljske kulture na področjih:

– glasbene dejavnost,
– folklorna dejavnost z glasbenimi zasedbami,
– plesna dejavnost,
– gledališka dejavnost,
– lutkovna dejavnost,
– likovna dejavnost,
– fotografska, filmska in video dejavnost,
– literarna dejavnost,
– delovanje zvez društev.
Program kulturnih društev s področja ljubiteljske kul-

ture je:
– redno, sistematično in kontinuirano delovanje lju-

biteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraže-
valno in ustvarjalno delo,

– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, 
razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na 
enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja 
kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše 
družbene skupnosti,

– skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta 
ali regije,

– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potre-
be ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Pomen izrazov
Program kulturnih društev s področja ljubiteljske kul-

ture je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev – kultur-
nih društev, ki po vsebini predstavlja zaključeno celoto in 
traja nepretrgoma skozi celo leto. Je v celoti in v svojih 
delih dostopen javnosti in bo izveden v letu 2020.

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo 
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov fi-
nančne zgradbe programa (odhodki = prihodki).

Pogoji za sodelovanje na razpisnem sklopu
Na razpisni sklop se lahko prijavijo le prijavitelji projek-

tov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje kulturno umetniških 

dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin kot kulturno 
društvo (obvezna priloga: izjava);

– ima sedež v Mestni občini Kranj (obvezna priloga: 
izjava);

– dejavnost izvajajo na območju Mestne občine 
Kranj (obvezna priloga: izjava);

– delujejo in so registrirani na področju kulture naj-
manj eno leto do objave tega razpisa (obvezna priloga: 
izjava);

– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in 
programskih enot javnosti in medijem (obvezna priloga: 
izjava);

– so v primeru, da so bili pogodbena stranka Mestne 
občine Kranj v letu 2019 ali preteklih letih, izpolnjevali vse 
pogodbene obveznosti (obvezna priloga: izjava);

– ne prijavljajo oziroma ne izvajajo programov z ena-
ko vsebino na drug javni razpis Mestne občine Kranj za 
sofinanciranje v letu 2020 (obvezna priloga: izjava);

– bodo v primeru dogovora z MOK brezplačno izvedli 
ponovitev izbrane akcije za MOK; pri čemer bo MOK krila 
morebitne dodatne materialne stroške, ki bi pri tem nastali 
(obvezna priloga: izjava).

Na javni razpis se lahko prijavijo le društva, ne pa 
posamezne sekcije ali skupine društev.

Kriteriji:

Kriteriji za glasbeno dejavnost Št. točk
Nov celovečerni program (ne iz prejšnjih treh sezon) do 60
Povečan obseg programa do 60
Nastop na območnem srečanju ali druga strokovno spremljana javna predstavitev do 10
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Kriteriji za glasbeno dejavnost Št. točk
Preseganje lokalnega pomena (nastopi na regijskih, državnih, mednarodnih srečanjih/tekmovanjih
z referenco)

do 90

Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost do 180
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK 400

Kriteriji za folklorno dejavnost Št. točk
Nova celovečerna odrska postavitev (ne iz prejšnjih treh sezon) do 60
Povečan obseg programa do 60
Nastop na območnem srečanju ali druga strokovno spremljana javna predstavitev do 10
Preseganje lokalnega pomena (nastopi na regijskih, državnih, mednarodnih srečanjih/tekmovanjih
z referenco)

do 90

Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost do 180
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK 400

Kriteriji za plesno dejavnost Št. točk
Nov celovečerni plesni program (ne iz prejšnjih treh sezon) do 30
Povečan obseg programa do 30
Nastop na območnem srečanju ali druga strokovno spremljana javna predstavitev do 10
Preseganje lokalnega pomena (nastopi na regijskih, državnih, mednarodnih srečanjih/tekmovanjih
z referenco)

do 80

Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost do 120
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK 270

Kriteriji za gledališko dejavnost Št. točk
Nova celovečerna odrska postavitev (ne iz prejšnjih treh sezon) do 60
Povečan obseg programa do 60
Nastop na območnem srečanju ali druga strokovno spremljana javna predstavitev do 10
Preseganje lokalnega pomena (nastopi na regijskih, državnih, mednarodnih srečanjih/tekmovanjih
z referenco)

do 90

Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost do 180
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK 400

Kriteriji za lutkovno dejavnost Št. točk
Nova lutkovna postavitev (ne iz prejšnjih treh sezon) do 30
Povečan obseg programa do 30
Nastop na območnem srečanju ali druga strokovno spremljana javna predstavitev do 10
Preseganje lokalnega pomena (nastopi na regijskih, državnih, mednarodnih srečanjih/tekmovanjih
z referenco)

do 80

Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost do 120
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK 270

Kriteriji za likovno dejavnost Št. točk
Samostojna skupinska razstava društva do 30
Povečan obseg programa do 30
Nastop na območnem srečanju ali druga strokovno spremljana javna predstavitev do 10
Preseganje lokalnega pomena (nastopi na regijskih, državnih, mednarodnih srečanjih/tekmovanjih
z referenco)

do 80

Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost do 120
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK 270

Kriteriji za foto, filmsko in video dejavnost Št. točk
Samostojna skupinska fotografska razstava društva, javna filmska ali video projekcija do 30
Povečan obseg programa do 30
Nastop na območnem srečanju ali druga strokovno spremljana javna predstavitev do 10
Preseganje lokalnega pomena (nastopi na regijskih, državnih, mednarodnih srečanjih/tekmovanjih
z referenco)

do 80

Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost do 120
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK 270
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Kriteriji za literarno dejavnost Št. točk
Samostojni literarni večer z gosti do 30
Povečan obseg programa; sodelovanje na vsaj 3 srečanjih izven MO Kranj do 30
Predstavitev nove proze ali poezije članic in članov do 30
Preseganje lokalnega pomena (nastopi na regijskih, državnih, mednarodnih srečanjih/tekmovanjih
z referenco)

do 80

Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost do 100
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK 270

Kriteriji za dejavnost zvez društev Št. točk
Program zvez društev, spodbujanje dejavnosti članic, informiranje, svetovanje … do 400
NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK 400

Izbrani bodo vsi programi, ki bodo v postopku izbire 
ocenjeni oziroma ovrednoteni.

Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami.
Vrednost točke je izračunana glede na skupno vi-

šino vseh prejetih točk ter sredstva, ki so namenjena 
razpisu. Vrednost točke se določi glede na prvotno oce-
njevanje in se ob morebitnih pritožbah ne spremeni.

Višina sredstev
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sred-

stev, namenjenih za predmet razpisnega sklopa je: 
100.000,00 EUR. MOK si pridružuje pravico do spre-
membe zneska skladno s sprejetim proračunom za leto 
2020.

3.2 Razpisni sklop II – izbor kulturnih projektov
Predmet razpisnega sklopa je sofinanciranje kul-

turnih projektov samozaposlenih na področju kulture ter 
nevladnih organizacij, ki so ustanovljene kot društva, za-
sebni zavodi, ustanove ali druge nevladne organizacije, 
ki delujejo na področju kulture.

Predmet sofinanciranja na tem razpisnem sklopu ni:
– organizacija humanitarnih dogodkov,
– redno delovanje društev,
– izdaja knjig in publikacij,
– izdaja nosilcev zvoka in slike,
– produkcija TV in RA oddaj.
V primeru oddaje vloge za projekt, ki bo za predmet 

sofinanciranja vsebovala zgoraj navedene vsebine, bo 
vloga zavržena.

MOK bo kulturne projekte podpirala v skladu z na-
slednjimi cilji:

– zagotavljanje pogojev dejavnostim, ki niso izva-
jane v okviru javnih služb a ustrezajo kriterijem ugo-
tavljanja javnega interesa in omogočajo dodatne de-
javnosti, javna dostopnost do proračunskih sredstev, 
javna dostopnost do dejavnosti, ki se financirajo iz 
proračunskih sredstev, kakovost dejavnosti, podpora 
dejavnostim, ki jim ni moč pripisati pretežne prido-
bitne naravnanosti, spodbujanje kakovostne kulturne 
ponudbe ustvarjalnosti pripadnikov različnih manj-
šinskih etničnih skupnosti in priseljencev, podpiranje 
konkurenčnih, kakovostnih, izvirnih, prepoznavnih in 
prodornih projektov, povečanje dostopnosti kulturnih 
dobrin in ustvarjalnosti, kulturna vzgoja, spodbujanje 
partnerstva.

Promocijski načrt je dokument, ki vsebuje plan in-
formiranja različnih ciljnih skupin javnosti o izvedbi pro-
jekta oziroma programa (način komuniciranja s ciljnim 
skupinami). V dokumentu opredelite način promocije 
skozi različne informacijske kanale (spletno oglaševa-
nje, elektronski mediji, tiskovine …).

MOK bo na tem razpisu sofinancirala predvidoma 
40 projektov. Končno število sofinanciranih projektov je 
odvisno od predloga strokovne komisije.
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Pogoji za sodelovanje na razpisnem sklopu II – iz-
bor kulturnih projektov

Na razpisni sklop se lahko prijavijo le prijavitelji 
projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– da so nevladne kulturne organizacije s statusom 
kulturnega društva, zasebnega zavoda, ustanove ali 
druge nevladne organizacije, gospodarske organizaci-
je in so registrirani za opravljanje kulturnoumetniških 
dejavnosti;

– da imajo sedež v Mestni občini Kranj (obvezno 
dokazilo: izjava) ali

– da so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi 
(obvezno dokazilo: odločba Ministrstva za kulturo, izjava 
o izbranem načinu obdavčenja, potrjena od pristojnega 
davčnega urada) in imajo stalno prebivališče v Mestni 
občini Kranj (obvezno dokazilo: izjava);

– da zagotavljajo dostopnost programskih sklopov 
in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo 
s podpisano izjavo prijavitelja, da bo v primeru izbora 
omogočil javno dostopnost;

– da prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani 
v letu 2020 (obvezno dokazilo: izjava);

– da so v primeru, da so bili pogodbena stranka 
Mestne občine Kranj v letu 2019 oziroma v preteklih 
letih, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (obvezno 
dokazilo: izjava);

– da prijavljajo projekt, ki bo premierno izveden na 
področju Mestne občine Kranj (razen ponovitev oziroma 
projektov na področjih mednarodnih gostovanj v tujini);

– da ne prijavljajo oziroma ne izvajajo projektov 
z enako vsebino na drug javni razpis Mestne občine 
Kranj v letu 2020, oziroma jih ne izvajajo kot sofinanci-
ran program s strani MOK;

– da se prijavitelj z isto vsebino projekta na prijavi 
samo enkrat;

– da za isti projekt na razpis poda vlogo le en pri-
javitelj;

– da bodo v primeru dogovora z MOK brezplačno 
izvedli ponovitev izbranega programa za MOK; pri če-
mer bo MOK krila morebitne dodatne materialne stro-
ške, ki bi pri tem nastali (obvezna priloga: izjava).

Kriteriji:

Kriteriji: Št. točk
– izvirnost in vsebinska tehtnost, celovitost, zaokroženost, aktualnost,
– nova ustvarjalnost, inovativnost v pristopu in izvedbi,
– dopolnjevanje in zaokroževanje programske ponudbe na območju MOK oziroma pomen mednarodne 
promocije (za gostovanja v tujini)

do 30

– reference izvajalcev (avtorji, nastopajoče skupine oziroma posamezniki) glede na ugled na nacionalni 
ravni in/ali mednarodnem merilu
– vključevanje domačih vrhunskih ustvarjalcev

do 20

– reference prijavitelja projekta in reference partnerjev do 10
– izvedljivost projekta glede na finančno konstrukcijo (delež prijavitelja, partnerjev), uravnotežena 
finančna konstrukcija v smislu razmerja honorarja do ostalih stroškov, nekomercialna naravnanost 
programa v smislu vsebine

do 20

– promocijski načrt, pričakovani učinki projekta, načrtovano število ponovitev, načrtovani doseg ciljnih 
skupin, organizacijska (vsebinska in tehnična) zahtevnost projekta

do 20

NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK do 100

Na tem sklopu bo izbranih predvidoma 40 najvišje 
ocenjenih projektov, kar bo določeno s sklepom komi-
sije.

Povzetek načina ocenjevanja: razpisni kriteriji so 
ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kri-
teriju in prednostnem kriteriju navedena najvišja možna 
višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih 
točk za projekt je 100 točk.

Višina sredstev
Okvirna vednost vseh razpoložljivih sred-

stev, namenjenih za predmet razpisnega sklopa, je: 
84.000,00 EUR. MOK si pridružuje pravico do spremem-
be zneska skladno s sprejetim proračunom za leto 2020.

3.3 Razpisni sklop III – izbor kulturnih projektov na 
javnih površinah

Predmet razpisnega sklopa je sofinanciranje pro-
jektov na javnih površinah v Mestni občini Kranj, ki so 
usmerjene v oživljanje posameznih mestnih predelov, 
namenjenih predvsem pešcem, prvenstveno: Maistrov 
trg, Glavni trg, Trubarjev trg, prizorišče med Pre-
šernovim gledališčem in cerkvijo Sv. Kancijana, plo-
ščad pred Poštno ulico in Vodopivčeva ulica s Plečni-
kovim stopniščem, Tomšičeva ulica, Tavčarjeva ulica, 
Prešernova ulica, trg pred vhodom v Mestno knjižnico 
Kranj.

MOK sofinancira tiste prireditve, ki bodo izvedene 
od 1. 5. 2020 do vključno 30. 9. 2020.

MOK bo projekte na javnih površinah podpirala 
v skladu z naslednjimi cilji:

– oživljanje kulturne podobe mestnega jedra Kranja, 
podpiranje konkurenčnih, kakovostnih, izvirnih, prepo-
znavnih in prodornih prireditev, povečanje dostopnosti 
kulturnih dobrin in ustvarjalnosti, javna dostopnost do pro-
računskih sredstev, javna dostopnost do dejavnosti, ki se 
financirajo iz proračunskih sredstev, kakovost dejavnosti.

Promocijski načrt je dokument, ki vsebuje plan in-
formiranja različnih ciljnih skupin javnosti o izvedbi pro-
jekta oziroma programa (način komuniciranja s ciljnim 
skupinami). V dokumentu opredelite način promocije 
skozi različne informacijske kanale (spletno oglaševa-
nje, elektronski mediji, tiskovine …).

Pogoji za sodelovanje na razpisnem sklopu III – iz-
bor kulturnih projektov na javnih površinah

Na razpisni sklop se lahko prijavijo le prijavitelji 
projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– da so nevladne kulturne organizacije s statusom 
društva, zasebnega zavoda, ustanove ali druge nevla-
dne organizacije in gospodarske organizacije in so re-
gistrirani za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti,
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– da imajo sedež v Mestni občini Kranj (obvezno 
dokazilo: izjava) ali

– da so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi 
(obvezno dokazilo: odločba Ministrstva za kulturo, izjava 
o izbranem načinu obdavčenja, potrjena od pristojnega 
davčnega urada) in imajo stalno prebivališče v Mestni 
občini Kranj (obvezno dokazilo: izjava),

– da zagotavljajo dostopnost projekta javnosti in 
medijem: to dokažejo s podpisano izjavo prijavitelja, da 
bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost,

– da prijavljajo prireditev oziroma sklop prireditev, 
ki bodo v celoti realizirani v letu 2020 v obdobju od 1. 5. 
2020 do 30. 9. 2020 (obvezno dokazilo: izjava) na s tem 
razpisom določenem prizorišču,

– da so v primeru, da so bili pogodbena stranka 
Mestne občine Kranj v letu 2019 oziroma v preteklih 
letih, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (obvezno 
dokazilo: izjava),

– da ne prijavljajo oziroma ne izvajajo projektov 
z enako vsebino na drug javni razpis Mestne občine 
Kranj v letu 2020,

– da zagotavljajo, da bodo poskrbeli vse potrebno 
za prijavo prireditev in prireditev izvedli v skladu z ve-
ljavnimi predpisi.

Mestna občina Kranj si pridružuje pravico, 
da predlagane termine ali lokacije po potrebi uskladi 
v sodelovanju s prijavitelji.

V primeru slabega vremena mora organizator prire-
ditev izvesti v nadomestnem terminu v obdobju od 1. 5. 
2020 do vključno 30. 9. 2020.

MOK bo na tem razpisu sofinancirala predvidoma 
8 projektov. Končno število sofinanciranih projektov je 
odvisno od sklepa komisije.

Prijavitelj je dolžan poskrbeti vse potrebno za pri-
javo prireditev in prireditev izvesti v skladu z veljavni-
mi predpisi.

Kriteriji:

Kriteriji Št. možnih točk
– izvirnost in vsebinska tehtnost, celovitost, zaokroženost, aktualnost,
– nova ustvarjalnost, inovativnost v pristopu in izvedbi,
– dopolnjevanje in zaokroževanje programske ponudbe na območju MOK oziroma pomen 
mednarodne promocije (za gostovanja v tujini),

do 30

– reference izvajalcev (avtorji, nastopajoče skupine oziroma posamezniki) glede na ugled na 
nacionalni ravni in/ali mednarodnem merilu
– vključevanje domačih vrhunskih ustvarjalcev

do 20

– reference prijavitelja projekta in reference partnerjev do 10
– izvedljivost projekta glede na finančno konstrukcijo (delež prijavitelja, partnerjev), uravnotežena 
finančna konstrukcija v smislu razmerja honorarja do ostalih stroškov, nekomercialna naravnanost 
programa v smislu vsebine

do 20

– promocijski načrt, pričakovani učinki projekta, načrtovano število ponovitev, načrtovani doseg 
ciljnih skupin, organizacijska (vsebinska in tehnična) zahtevnost projekta

do 20

NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK do 100

Na tem sklopu bo izbranih predvidoma 8 najvišje 
ocenjenih projektov, kar bo določeno s sklepom komi-
sije.

Povzetek načina ocenjevanja: razpisni kriteriji za so 
ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kri-
teriju in prednostnem kriteriju navedena najvišja možna 
višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih 
točk za projekt je 100 točk.

Višina sredstev
Okvirna vednost vseh razpoložljivih sred-

stev, namenjenih za predmet razpisnega sklopa, je: 
13.200,00 EUR. MOK si pridružuje pravico do spremem-
be zneska skladno s sprejetim proračunom za leto 2020.

4. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-
ljena proračunska sredstva za sklop I, II in III morajo biti 
porabljena v proračunskem letu 2020 oziroma v plačilnih 
rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna 
RS.

5. Objava razpisa in rok za vložitev vloge: razpis se 
objavi na spletni strani MOK na naslovu: www.kranj.si 
dne 6. 12. 2019 in zaključi 8. 1. 2020.

6. Individualna inštruktaža: informacije v zvezi z jav-
nim razpisom zainteresirani prijavitelji dobijo na Mestni 
občini Kranj, Uradu za družbene dejavnosti, od 6. 12. 
2019 do 8. 1. 2020, in sicer po tel. 04/2373162 ali elek-
tronski pošti neva.vehovecilicic@kranj.si ali po predho-

dni najavi na individualnih inštrukcijah v sobi 92, uprav-
ne stavbe MOK, do vključno 6. 1. 2020.

7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni 

strani Mestne občine Kranj www.kranj.si in obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec Razpisa MOK Kultura – 2020 – 

obvezni obrazec za vse prijavitelje,
– izjave o sprejemanju pogojev Razpisa MOK – 

Kultura 2020 – obvezni obrazec za vse prijavitelje,
– izjava in Program dela za leto 2020 – za 

obrazce AI – Ljubiteljska kultura – obvezen obrazec za 
prijavitelje na sklop I,

– prijavni obrazci A, – I – obvezni obrazci za prijavi-
telje na sklop I – sofinanciranje programov kulturnih dru-
štev s področja ljubiteljske kulture (A glasbena dejavnost, 
B folklorna dejavnost z glasbenimi zasedbami, C plesna 
dejavnost, D gledališka dejavnost, E lutkovna dejavnost, 
F likovna dejavnost, G fotografska, filmska in video dejav-
nost, H literarna dejavnost, I – delovanje zvez društev),

– izjava – za obrazec PR – Kulturni projekti – obve-
zen obrazec za prijavitelje na sklop II,

– obrazec PR – Kulturni projekti – obvezen obrazec 
za prijavitelje na sklop II,

– izjava – za obrazec PJ – Projekti na javnih površi-
nah – obvezen obrazec za prijavitelje na sklop III,
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– obrazec PJ – Kulturni projekti na javnih površi-
nah – obvezen obrazec za prijavitelje na sklop III,

– pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in 
programov v Mestni občini Kranj v letu 2020.

8. Oddaja in dostava vlog
Prijavitelji morajo izpis vloge oddati izključno po 

pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina 
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in sicer najkasneje 
do vključno 8. 1. 2020 (velja datum poštnega žiga).

Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in odda-
na v elektronski sistem (www.kranj.si, erazpis). Nato 
mora biti natisnjen izpis s podatki o vlogi (kontrolni 
obrazec vloge) in samo ta izpis, podpisan in žigosan, 
mora biti poslan po pošti skladno z besedilom te točke 
razpisa. Vsa dokazila in priloge (v kolikor so potrebna) 
morajo biti priložena v erazpis v skenirani obliki.

Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektron-
skem sistemu eRazpis, izpis s podatki o vlogi pa ne 
bo poslan po pošti, ne bo upoštevana. Pri izpolnjevanju 
bodite natančni in kolikor je mogoče jasni. Vloga na 
razpis mora biti napisana v slovenskem jeziku.

Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslani v zaprti 
ovojnici – velikosti A4, z obvezno uporabo »Obrazca 
ovojnica«.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-
mi pogoji in kriteriji razpisa.

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

– izjave, oddane preko erazpisa;
– izpolnjeni obrazci v erazpisu;
– obvezna dokazila in druge priloge skenirane in 

oddane preko erazpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno 

po obrazcu in v slovenskem jeziku;
– vloga poslana v roku in način, kot je določen 

v tem poglavju.
Prijavitelj mora svojo vlogo izdelati in oddati skla-

dno s pogoji iz razpisne dokumentacije, da se bo nji-
hova vloga štela za popolno.

9. Odpiranje, ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih 
pogojev za sodelovanje v razpisu in ocenjevanje vlog

Odpiranje vlog je javno 13. 1. 2020 ob 9. uri, 
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, sejna dvorana 
15. Odpiranju vlog sme prisostvovati vsaka oseba, ki 
kandidira na razpisu. Odpiranje vlog in ugotavljanje 
izpolnjevanja pogojev za sodelovanje na razpisu bo 
izvedla komisija za odpiranje vlog, ki jo je izmed javnih 
uslužbencev MOK imenoval v sklepu o začetku po-
stopka št. 61025/2019247/12 imenoval župan MOK.

Komisija za odpiranje vlog bo predlagala dopolni-
tev nepopolnih vlog, zavrženje vlog neupravičenih pri-
javiteljev, zavrženje prepoznih vlog ter zavrženje vlog, 
ki niso bile dopolnjene v predpisanem roku. Komisija 
bo o odpiranju vlog sestavila zapisnik.

Pristojni javni uslužbenec prijavitelje, katerih vloge 
so formalno nepopolne, pozove k dopolnitvi. Rok za 
dopolnitev vlog je 5 dni od prejema poziva. Če prijavi-
telj vloge v roku ne dopolni, se njegova vloga zavrže.

Na podlagi ugotovitev zapisnika komisije za odpi-
ranje vlog izda župan sklep o zavrženju vlog, ki niso 
pravočasne ali popolne ali vložene s strani neupravi-
čenih vlagateljev.

Ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog 
izvede komisija, ki jo je imenoval župan MOK. Strokov-
na komisija ovrednoti programe na podlagi kriterijev iz 
tega javnega razpisa. V primeru, da prijavitelj ne priloži 
dokazil, ki se nanašajo na kriterije, po katerih se po-

samezna vloga točkuje, se šteje, da prijavitelj takega 
dokazila nima in bo vloga v tem delu prejela 0 točk.

10. Izbor programov in sklenitev pogodbe o sofi-
nanciranju

Strokovna komisija po izvedenem ocenjevanju 
vlog pripravi poročilo in predlog sofinanciranja glede 
na z razpisom določen namen in cilje ter kriterije, ven-
dar šele po uveljavitvi proračuna za leto 2020.

Na podlagi predloga strokovne komisije župan izda 
o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis in javni 
poziv, posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi 
ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja 
posameznega kulturnega projekta oziroma kulturnega 
programa. Odločba je podlaga za sklepanje pogodbe 
o financiranju javnega kulturnega programa oziroma 
kulturnega projekta.

MOK pošlje izbranemu vlagatelju pogodbo in ga 
pozove k podpisu, vendar šele po uveljavitvi proračuna 
za leto 2020. Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo 
najkasneje v petnajstih dneh po prejemu, sicer se šteje, 
da je odstopil od vloge za sofinanciranje.

MOK lahko v primeru naknadne ugotovitve o ne-
izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v razpisu in po 
že izdani dokončni odločbi o izboru programa z vlaga-
teljem ne sklene pogodbe o sofinanciranju. Prav tako 
v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju po-
godbenih obveznosti v letu 2019 ali preteklih letih (ne-
realizacija programa, dela programa, vlagatelj ni oddal 
končnega poročila ali ni izpolnjeval drugih obveznosti 
do MOK) odstopi od že sklenjene pogodbe, v primeru 
že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa predvido-
ma obveščeni najpozneje v 30 dneh po sprejeti končni 
odločitvi oziroma v 30 dneh po uveljavitvi proračuna 
za leto 2020.

11. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni 

strani Mestne občine Kranj www.kranj.si.
Informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresi-

rani prijavitelji dobijo na Mestni občini Kranj, Uradu za 
družbene dejavnosti, od 6. 12. 2019 do 6. 1. 2020, in 
sicer po tel. 04/2373162 ali elektronski pošti neva.ve-
hovecilicic@kranj.si ali po predhodni najavi na indivi-
dualnih inštrukcijah v sobi 92, upravne stavbe Mestne 
občine Kranj.

Mestna občina Kranj

Št. 12262/20199(47/04) Ob3536/19

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ki jo 
zastopa župan Matjaž Rakovec, na podlagi 17. člena 
Odloka o zagotavljanju socialnovarstvenih dejavnosti 
v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 15/14 – UPB1, 
76/15, 64/18, 68/19), Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in sklepa župana 
številka 12262/20192(47/04), z dne 18. 11. 2019 
o začetku postopka oddaje javnega razpisa, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje nevladnih organizacij  

na področju socialnega varstva za leto 2020
1. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje pro-

gramov nevladnih organizacij na področju socialnega 
varstva v Mestni občini Kranj (v nadaljevanju MOK) za 
leto 2020:

– program A: sofinanciranje programov manjšega 
obsega do 1.000,00 €,
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– program B: sofinanciranje programov večjega 
obsega nad 1.000,00 €,

– program Č: individualno družabništvo.
Na javni razpis se lahko prijavijo nevladne organi-

zacije po Zakonu o nevladnih organizacijah (Uradni list 
RS, št. 21/18), ki izvajajo socialnovarstvene programe.

Vlagatelji morajo izvajati enega izmed naslednjih 
programov:

a) programi, ki omogočajo vključitev v skupnost 
osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdrav-
ju in drugi programi s področja varovanja duševnega 
zdravja;

b) programi, ki omogočajo neodvisno življenje in-
validov in drugi programi pomoči invalidom;

c) programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo 
ter programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi 
težavami v duševnem zdravju in za njihove svojce;

d) programi za delo z zasvojenimi;
e) programi medgeneracijskih in drugih skupin za 

samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju 
skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostni-
kov;

f) programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije 
različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posame-
znih zdravstvenih storitev;

g) preventivni programi za ogrožene skupine otrok 
in mladostnikov ter programi pomoči žrtvam nasilja;

h) programi pomoči različnim starostnim skupinam 
in posameznikom kot osebam s posebnimi potrebami, 
namenjeni odpravljanju socialnih stisk, ki niso del dru-
gih razpisnih programov;

i) individualno družabništvo;
j) programi pro bono za pomoč posameznikom na-

menjenimi odpravljanju socialnih in zdravstvenih stisk.
2. Okvirna višina razpoložljivih sredstev in način 

sofinanciranja programov: okvirna višina razpisanih 
sredstev, namenjenih za sofinanciranje nevladnih or-
ganizacij na področju socialnega varstva za leto 2020 
znaša 72.750,00 €. MOK si pridržuje pravico znesek 
spremeniti skladno z veljavnim proračunom za leto 
2020. Strokovna komisija bo določila vrednost točke 
in skupni obseg sredstev za program A, skupni obseg 
sredstev za program B in skupni obseg sredstev za 
program Č po uveljavitvi proračuna za leto 2020.

3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
3.1. Izvajanje programov se mora nanašati na ob-

močje MOK in njene občane.
3.2. Program mora imeti zagotovljene prostor-

ske in organizacijske pogoje za uresničitev programa 
v MOK.

3.3 Program mora imeti sedež ali poslovne prosto-
re na območju MOK.

3.4. Nevladne organizacije, ki izvajajo socialno 
varstvene programe, morajo izpolnjevati tudi naslednje 
pogoje:

– imajo jasno postavljene jasne cilje, ki so v skla-
du s predmetom javnega razpisa in izhajajo iz potreb 
uporabnikov ali članstva,

– delovati morajo najmanj šest mesecev, pri tem 
mora biti iz odločbe o ustanovitvi organizacije razvidno, 
da je bila ustanovljena najmanj šest mesecev pred po-
dano prijavo na ta razpis,

– imeti morajo kadrovsko zasedbo, ki je potrebna 
za izvedbo programa,

– predlagan program mora biti izdelan v skladu 
s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu,

– pri vlagateljih za program A in program B, ki so 
bili s strani MOK sofinancirani v letu 2019, mora predla-

gani program obsegati finančno poročilo za prvih šest 
mesecev leta 2019, pri ostalih vlagateljih pa za enajst 
mesecev leta 2019,

– v celoti morajo biti izpolnjeni vsi obvezni e obraz-
ci ter e obrazec izjave, kar pomeni, da z njimi soglašajo 
in so podatki, ki so v njih vsebovani, resnični,

– v kolikor so v program vključene mladoletne 
osebe, mora biti za vse zaposlene in prostovoljce, ki 
neposredno delajo tudi z mladoletnimi osebami, ob pri-
javi predloženo potrdilo o nekaznovanosti zoper spol-
no nedotakljivost; dokazila ne smejo biti starejša od 
enega leta; v kolikor se ugotovi, da potrebnih dokazil 
ni bilo predloženih, program pa se izvaja tudi za mla-
doletne osebe, se vloga po tej točki zavrže,

– program se mora izvajati preko celega leta, in 
sicer minimalno deset mesecev v letu,

– imeti mora poravnane vse zapadle obveznosti 
do MOK,

– v kolikor ima vlagatelj s strani MOK brezplačne 
prostore, ne sme uveljavljati najemnino za prostor.

3.5. Posebni pogoji za program A:
– Vlagatelj mora za izvajanje programa zagotoviti 

najmanj 50 % delež sofinanciranja iz drugih virov, kar 
mora biti razvidno iz finančne konstrukcije, finančna 
konstrukcija mora biti natančno izpolnjena.

– Vrednost celotnega programa, ki ga vlagatelj 
izvaja v letu 2020, je do 20.000,00 €.

– Vlagatelj lahko na javnem razpisu prejme največ 
1.000,00 € za svoj program.

– Dodeljena sredstva iz javnega razpisa morajo 
biti porabljena v letu 2020.

3.6. Posebni pogoji za program B:
– Vlagatelj mora za izvajanje programa zagotoviti 

najmanj 70 % delež sofinanciranja iz drugih virov, kar 
mora biti razvidno iz finančne konstrukcije, finančna 
konstrukcija mora biti natančno izpolnjena.

– Vrednost celotnega programa, ki ga vlagatelj 
izvaja v letu 2020, mora biti nad 20.000,00 € (v ta 
sredstva ni vključeno predvideno sofinanciranje s stra-
ni MOK).

– Dodeljena sredstva iz javnega razpisa morajo 
biti porabljena v letu 2020.

3.7. Posebni pogoji za program Č:
– Princip individualnega družabništva za starejše 

mora temeljiti na prostovoljcih.
– Dodeljena sredstva iz javnega razpisa morajo 

biti porabljena v letu 2020.
– Najmanj 50 % vseh ur mora biti opravljenih pri 

uporabnikih izven domov upokojencev.
– Vlagatelj mora predložiti najmanj 1 priporočilo 

zunanje organizacije in 3 priporočila uporabnikov.
3.8. Vlagatelj lahko na javni razpis prijavi največ 

po eno vlogo za program A ali program B skupaj ter naj-
več eno vlogo za program Č. V primeru, da predlagatelj 
prijavi več vlog za isti program, si komisija pridržuje 
pravico, da obravnava vlogo, ki je prispela prva na ta 
javni razpis, ostale vloge vlagatelja pa po tej točki za-
vrže. V primeru, da vlagatelj prijavi na javni razpis eno 
vlogo za enega izmed programov A ali B in eno vlogo 
za program Č, ju mora oddati vsako posebej.

3.9. Na ta razpis vlagatelji ne morejo prijaviti pro-
gramov, za katere MOK namenja sredstva v okviru dru-
gih proračunskih postavk (npr. izvajanje šole za starše, 
izvajanje preventivnih programov po šolah in vrtcih, 
stanovanjske skupine, bivalne skupnosti), ter ostalih, 
ki so financirani direktno iz proračuna MOK. Pri tem se 
ne sofinancira enega ali več enkratnih projektov, kot je 
npr. organizacija in izvedba dobrodelne prireditve inp.
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4. Kriteriji, po katerih se bo posamezni prijavljeni 
program točkoval

4.1. Kriteriji, po katerih se točkuje program A, mo-
žnih največ 130 točk

Vrednost posameznih kategorij:
1. število prostovoljcev možnih največ 30 točk
2. članstvo iz MOK možnih največ 20 točk
3. priporočilo možnih največ 20 točk
4. odprti prostori možnih največ 20 točk
5. število pomoči možnih največ 20 točk
6. vrednost programa možnih največ 20 točk

4.2. Kriteriji, po katerih se točkuje program B, mo-
žnih največ 190 točk

Vrednost posameznih kategorij:
1. vrednost programa možnih največ 40 točk
2. odprti prostori možnih največ 40 točk
3. število prostovoljcev možnih največ 30 točk
4. zaposleni možnih največ 20 točk
5. članstvo iz MOK možnih največ 20 točk
6. priporočilo možnih največ 20 točk
7. število pomoči možnih največ 20 točk

Vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje iz točke 3 tega 
razpisa za program A in B, bodo ovrednotene na podlagi 
kriterijev, po katerih se točkuje posamezni program. Se-
števek točk bo upoštevan pri razdeljevanju proračunskih 
sredstev. Vrednost točke se izračuna tako, da se razpo-
ložljivi znesek letnih proračunskih sredstev za ta namen 
deli z vsoto doseženih točk vseh obravnavanih vlog. 
Z vrednostjo točke se pomnoži število doseženih točk 
pri posamezni vlogi in izračuna višina dodeljenih sred-
stev. Komisija določi tudi končni skupni obseg sredstev 
za program A in skupni obseg sredstev za program B. 
Komisija lahko, glede na razpoložljiva proračunska sred-
stva, vrednost točke tudi zniža. Podrobne kriterije, po 
katerih se bo posamezni prijavljeni program točkoval, 
vlagatelji najdete v razpisni dokumentaciji.

Vrednost točke se bo oblikovala posebej za pro-
gram A in posebej za program B.

4.4. Kriteriji, po katerih se točkuje program Č
Komisija bo izbrala izmed vseh vlog le enega ce-

novno najugodnejšega vlagatelja glede na število pred-
videnih prostovoljcev in število predvidenih opravljenih 
ur pri uporabnikih. Komisija bo obravnavala le vloge, ki 
bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje iz 3. točke tega 
razpisa.

Komisija si pri programu individualnega družabni-
štva pridružuje pravico, da izmed poslanih vlog ne izbe-
re nobene, v kolikor oceni, da lete niso primerne ali ne 
bi bile uspešne ali zahtevajo preveč sredstev.

4.5. V kolikor bo vlagatelj s točkami upravičen do 
več sredstev, kot jih je predlagal v vlogi za sofinanci-
ranje s strani MOK, se vlagatelju odobrijo predlagana 
sredstva iz vloge.

4.6. V primeru, da vlagatelj ne bo priložil obraz-
cev z dokazili, ki se nanašajo na kriterije, po katerih 
se bo posamezni program točkoval, to je neobveznih 
obrazcev, se šteje, da vlagatelj takega dokazila nima. 
Vlagatelja se za dokazila, ki se nanašajo na kriterije, po 
katerih se bo posamezni program točkoval (to so neob-
vezni obrazci), ne bo pozivalo na dopolnitev in bo v tem 
delu prejel 0 točk.

4.7. V kolikor vlagatelj uveljavlja najemnino za pro-
store in se ugotovi, da ima s strani MOK brezplačne 
prostore, se vloga v celoti zavrže. V kolikor vlagatelj uve-
ljavlja najemnino za prostore in se po podpisu pogodbe 

ugotovi, da ima s strani MOK brezplačne prostore, mora 
vlagatelj vsa sredstva vrniti MOK skupaj z zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila sredstev dalje.

5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sred-
stva: za vse tri programe, ki se izvajajo v letu 2020, 
morajo biti sredstva porabljena v letu 2020.

6. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Razpis se prične 6. 12. 2019 in zaključi 8. 1. 2020.
Vlagatelji morajo izpis vloge oddati po pošti kot pri-

poročeno pošiljko na naslov: Mestna občina Kranj, Slo-
venski trg 1, 4000 Kranj, in sicer najkasneje do vključno 
8. 1. 2020 (velja datum poštnega žiga) ali oddati v spre-
jemni pisarni Mestne občine Kranj, in sicer najkasneje 
do vključno 8. 1. 2020 (velja datum sprejemne pisarne).

Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana 
v elektronski sistem (eRazpis). Nato mora biti natisnjen 
izpis vloge s podatki o vlogi in samo ta izpis (to je zgolj 
kontrolni obrazec vloge), podpisan in žigosan, mora biti 
poslan po pošti ali biti oddan v sprejemni pisarni MOK 
skladno z besedilom te točke razpisa. Natisnjen izpis 
vloge mora biti poslan v zaprti ovojnici – z obvezno 
uporabo »Obrazca ovojnica«. Vsa dokazila in priloge 
(v kolikor so potrebna) morajo biti priložena v erazpis 
v skenirani obliki.

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi 
pogoji in kriteriji razpisa.

8. Odpiranje vlog: odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo 
9. 1. 2020 v Mestni občini Kranj.

9. Izid razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa predvido-

ma obveščeni najpozneje v 30 dneh po sprejeti končni 
odločitvi oziroma v 30 dneh po uveljavitvi proračuna za 
leto 2020.

V besedilu javnega razpisa in besedilu kriterijev, 
po katerih se bo posamezni program točkoval, so upo-
rabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, 
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

10. Kraj in čas, kjer lahko vlagatelji dvignejo razpi-
sno dokumentacijo in informacije

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni 
strani MOK www.kranj.si.

Informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani 
vlagatelji dobijo na MOK, Uradu za družbene dejavnosti, 
in sicer po tel. 04/2373166 ali po elektronski pošti ma-
nja.vovk@kranj.si od 6. 12. 2019 do 7. 1. 2020, ter od 
6. 12. 2019 do 20. 12. 2019 po predhodni najavi na in-
dividualnih inštrukcijah v sobi 93, upravne stavbe MOK.

Mestna občina Kranj

Št. 67123/2019447/06 Ob3537/19
Na podlagi Odloka o izbiri in sofinanciranju dejav-

nosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini 
Kranj (Uradni list RS, št. 68/19), Zakona o športu (Uradni 
list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg), objavlja Mestna obči-
na Kranj, Slovenski trg 1, Kranj

javni razpis
za sofinanciranje izvajalcev letnega programa 

športa v Mestni občini Kranj v letu 2020
1. Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov 

za sofinanciranje programov, podprogramov oziroma 
dejavnosti LPŠ, dodelitev pravice domicila in dodelitev 
uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam 
v javnih športnih objektih.

Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na 
podlagi predlogov za ta razpis, bodisi v obliki denarnih 
sredstev ali brezplačne uporabe prostora, mora biti v ce-
loti namenjena v dobro končnih uporabnikov.
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Programi športa izvajalcev Letnega programa špor-
ta ne smejo biti dvojno financirani za isti namen.

Sofinancirani izvajalci v vseh programih športa 
otrok in mladine so dolžni brezplačno vključevati v svo-
je programe socialno ogrožene otroke.

Izvajalec je upravičen do sofinanciranja dejavnosti 
v skupni višini, ki ne presega 70 % prihodkov društva iz 
izkaza poslovnega izida iz leta 2019.

V primeru, da se v vlogi na javni razpis ugotovi na-
vajanje neresničnih podatkov, bo vloga zavrnjena. Poleg 
tega izvajalec ne bo mogel pridobiti statusa izvajalca 
letnega programa športa v MOK za leto 2021.

Predmet razpisa je za sofinanciranje izvajalcev 
letnega programa športa pri naslednjih vsebinah:

– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno 

vodenih prostočasnih športnih dejavnosti, ki jih izvajajo 
športni pedagogi osnovnih šol ali strokovno usposobljen 
kader športnih društev.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje stroška dela strokovnega kadra, ki neposredno 
vodi vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane 
dejavnosti. Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se 
sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samo-
stojnih podjetnikih, zasebnih športnih delavcih in štu-
dentskem servisu se sofinancira strošek storitve. Pri 
volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter 
prehrane strokovnega kadra.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev 
uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za 
izvedbo dejavnosti v obsegu do 160 enot.

Vlagatelj mora zagotoviti izvajanje dejavnosti v sku-
pinah, v katerih je najmanj 8 in največ 20 udeležencev 
na strokovnega delavca.

– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi po-
trebami,

Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno 
vodenih prostočasnih športnih dejavnosti otrok in mladi-
ne, ki jih izvajajo strokovno usposobljeni delavci z ustre-
znimi licencami oziroma kompetencami glede na vrsto 
motnje v razvoju.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje stroška dela strokovnega kadra, ki neposredno 
vodi vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane 
dejavnosti. Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se 
sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samo-
stojnih podjetnikih, zasebnih športnih delavcih in štu-
dentskem servisu se sofinancira strošek storitve. Pri 
volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter 
prehrane strokovnega kadra.

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi do 
80 enot brezplačne uporabe javnih športnih objektov, ki 
so v lasti MOK.

Vlagatelj mora zagotoviti izvajanje dejavnosti v sku-
pinah, v katerih so najmanj 4 udeleženci na strokovnega 
delavca (izjema so dejavnosti plavanja in smučanja, kjer 
se zagotovi varno izvajanje dejavnosti).

– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v ka-
kovostni in vrhunski šport,

Razpisuje se sofinanciranje materialnih stroškov za 
izvedbo športnega programa in za namen udeležbe na 
športnih tekmovanjih te starostne skupine športnikov, 
stroški strokovnega kadra v športu in najem oziroma 
uporabo športnega objekta in površine.

Pri športnih programih športne vzgoje mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, mora špor-
tnik oziroma ekipa nastopati v sistemu tekmovanj do 
naslova državnega prvaka.

Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba 
javnih športnih objektov.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev 
uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za 
izvedbo programa v obsegu:

Starostna kategorija Letni obseg vadbe
mladinci 400
kadeti 320
starejši dečki 240
mlajši dečki 160

V primeru, da razpisna komisija presodi neracio-
nalnost zaprošene uporabe prostora z več dejavnostmi 
(vadbenimi skupinami) znotraj iste starostne kategorije, 
lahko določi obseg le posameznim dejavnostim ali so-
razmerno zmanjša obseg.

Za športne panoge, ki izvajajo trenažni proces izven 
MOK oziroma izven mreže javnih športnih objektov, se 
lahko sofinancira najem objektov, strošek prevoza na 
treninge in strošek amortizacije športne opreme.

Upravičen strošek za sofinanciranje dejavnosti so 
tudi stroški tekmovanj.

Izvajalci lahko prijavijo v posamezni športni panogi 
največ dva športna programa v vsaki selekcijski vadbeni 
skupini. Ti športni programi oziroma vadbene skupine so 
lahko po spolu mešane.

Spodbuja se formiranje regijskih in državnih cen-
trov s celotno starostno piramido v posamezni športni 
panogi. Cilje je nastopanje v najvišjem državnem nivoju 
tekmovanja.

– kakovostni šport
Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmo-

valnih sistemov kakovostnega športa članov se sofinan-
cira izpeljava kakovostno vodenih in dostopnih dejav-
nosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov 
kakovostnega športa članov.

V kakovostni šport se uvrščajo vadbene skupine 
članov in članic, ki imajo status športnika, ki nastopajo 
v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih 
športnih zvez.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci kakovo-
stnega športa:

– izvajalci, ki kandidirajo za sredstva, namenjena 
kakovostnemu športu, morajo izvajati najmanj dva na 
javnem razpisu sofinancirana športna programa iz špor-
tne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport, s tem, da vsaj enega iz selekcijske sku-
pine športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in 
vrhunski šport.

Posamezen športnik je lahko prijavljen le v svoji sta-
rostni kategoriji, tisti, kamor ga glede na starost uvrščajo 
pravila pristojne nacionalne panožne športne zveze.

Izvajalci lahko prijavijo v posamezni športni panogi 
največ štiri športne programe vadbenih skupin, in sicer 
ločeno za vsak spol dva športna programa vadbenih 
skupin.

Izjema so tudi športni programi vadbenih skupin 
športnih panog, kjer se lahko nastopa na različnih nivo-
jih državnega prvenstva. Izvajalec lahko v tem primeru 
prijavi toliko športnih programov v posamezni vadbeni 
skupini, kot ima ekip, ki nastopajo na različnih nivojih 
oziroma ligah državnega prvenstva.

Športnika, ki je športno aktiven v več športnih pa-
nogah in pri več izvajalcih, se mora pri prijavi na javni 
razpis opredeliti za največ eno športno panogo, kjer ga 
posamezen izvajalec lahko prijavi na javni razpis in je 
sofinanciran le v tem športnem programu.

Spodbuja se formiranje regijskih in državnih cen-
trov s celotno starostno piramido v posamezni športni 
panogi. Cilje je nastopanje v najvišjem državnem nivoju 
tekmovanja.
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Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba 
javnih športnih objektov.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev 
uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za 
izvedbo programa v obsegu:

– člani in članice v obsegu do 400 enot.
Navedena vrednost velja za delo v vadbeni skupi-

ni, ki nastopa na najvišji ravni uradnega tekmovalnega 
sistema. Na ostalih ravneh se lahko dodelijo naslednje 
vrednosti:

Raven tekmovanja Obseg
2. raven 320
3. raven 240
4. raven 160

V primeru, da razpisna komisija presodi neracio-
nalnost zaprošene uporabe prostora z več dejavnostmi 
(vadbenimi skupinami) znotraj iste starostne kategorije, 
lahko določi obseg le posameznim dejavnostim ali so-
razmerno zmanjša obseg.

Za športne panoge, ki izvajajo trenažni proces izven 
MOK oziroma izven mreže javnih športnih objektov, se 
lahko sofinancira najem objektov, strošek prevoza na 
treninge in strošek amortizacije športne opreme.

Upravičen strošek za sofinanciranje dejavnosti so 
tudi stroški tekmovanj.

– vrhunski šport,
Športniki, s katerimi izvajalec kandidira za športne 

programe vrhunskega športa, morajo imeti na dan obja-
ve javnega razpisa veljavno kategorizacijo mednarodne-
ga, svetovnega ali olimpijskega razreda in morajo biti 
navedeni v aktualnem seznamu kategoriziranih športni-
kov, ki ga vodi Olimpijski komite Slovenije – Združenje 
športnih zvez.

Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti vadbene skupi-
ne, v katerih so vključeni športniki, ki dejansko skupaj 
vadijo in nastopajo na tekmovanjih uradnega tekmoval-
nega sistema

Predmet sofinanciranja je strošek dela strokovno 
izobraženih delavcev v športnih panogah, ki so v 1. sku-
pini panog.

Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofi-
nancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samostoj-
nih podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se sofinan-
cira strošek storitve, ki se nanaša na delo strokovnega 
kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene sku-
pine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih. Pri volonter-
skem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane 
strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces 
vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih.

Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba 
javnih športnih objektov.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev 
uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za 
izvedbo programa v obsegu do 560 enot.

V primeru, da razpisna komisija presodi neracio-
nalnost zaprošene uporabe prostora z več dejavnostmi 
(vadbenimi skupinami) znotraj iste starostne kategorije, 
lahko določi obseg le posameznim dejavnostim ali so-
razmerno zmanjša obseg.

Za športne panoge, ki izvajajo trenažni proces izven 
MOK oziroma izven mreže javnih športnih objektov, se 
lahko sofinancira najem objektov, strošek prevoza na 
treninge in strošek amortizacije športne opreme.

Upravičen strošek za sofinanciranje dejavnosti so 
tudi stroški tekmovanj.

Izvajalci lahko prijavijo v posamezni športni panogi 
največ en športni program v vsaki vadbeni skupini, iz-

jemoma največ dve vadbeni skupini, in sicer ločeno za 
vsak spol eno.

Hkratna kandidatura z isto ekipo ali z istim tekmo-
valcem na programih kakovostnega športa in programih 
vrhunskega športa ni možna. Vlagatelj lahko kandidira le 
na enega od navedenih programov s posamezno ekipo 
oziroma tekmovalcem.

– športna rekreacija
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-

ciranje organizacije, koordinacije, obveščanja, sprotne-
ga spremljanja izvedbe in analize kakovostno vodenih in 
cenovno dostopnih oziroma brezplačnih celoletnih ciljnih 
športnorekreativnih dejavnosti z namenom povečeva-
nje števila športno dejavnih prebivalcev MOK.

Sofinancira se stroške dela, materiala, blaga in sto-
ritev, ki so neposredno potrebni za izvedbo dejavnosti:

brezplačne akcije, brezplačna vadba, promocijski 
program – animacijski dnevi.

Za posamezne dejavnosti se lahko zagotovi brez-
plačna uporaba javnih športnih objektov, ki so v lasti MOL.

– šport starejših
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev 

uporabe objekta za dejavnosti strokovno vodene vadbe 
za upokojence ali starejše od 65 let. Sofinancira se tudi 
strokovno izobražen oziroma usposobljen strokovni ka-
der za gibalne programe starejših.

Izvajalcem se lahko dodeli do 80 ur uporaba prosto-
ra v mreži javnih športnih objektov.

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo vlaga-
telji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: skupina šteje vsaj 
6 udeležencev na strokovnega delavca, vsi udeleženci 
izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe – upo-
kojenci ali starejši od 65 let.

– šport invalidov
Razpisuje se sofinanciranje dejavnosti vadbe za 

ciljne skupine množičnega športa invalidov.
Sofinancirajo se stroški strokovnega kadra v športu 

za skupino z največ 10 in z najmanj 5 vadečimi v posa-
meznem športnem programu.

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi do 80 ur 
uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov.

– občinske panožne športne šole – delo športno 
izobraženega kadra

V okviru občinskih panožnih športnih šol, v indivi-
dualnih in kolektivnih športnih panogah, ki so na dan 
objave javnega razpisa v rednem programu Olimpijskih 
iger, se sofinancira delo športno izobraženega kadra 
za izvajanje športnih programov športne vzgoje otrok 
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
in športnih programov kakovostnega športa športnih 
društev, ki imajo vzpostavljeno celotno starostno selek-
cijsko piramido ter organizacijsko strukturo strokovnih 
in upravljavskih nalog, ob izpolnjevanju še naslednjih 
pogojev, ki jih preveri in oceni razpisna komisija:

1. Izvajalec mora imeti sprejet štiriletni program 
za posamezno občinsko panožno športno šolo, ki ga 
mora potrditi razpisna komisija in v katerem so opre-
deljeni:

– vsebinski program dela občinske panožne špor-
tne šole,

– zastavljeni cilji, ki se bodo dosegli v štiriletnem 
obdobju,

– podatki o športnikih, vključenih v program,
– zagotovljeni materialni in prostorski pogoji za 

izvajanje programa,
– zagotovljen ustrezen strokovni kader v športu.
2. Program občinske panožne športne šole mora 

voditi športno izobražen kader z ustrezno izobrazbo ozi-
roma usposobljenostjo. Prednost pri izbiri imajo progra-
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mi z vključenim športno izobraženim kadrom z ustrezno 
izobrazbo.

3. Vsak izvajalec mora imeti s športno izobra-
ženim kadrom, ki vodi izvajanje programa, sklenjeno 
ustrezno pogodbo o delu vsaj šest mesecev v letu obja-
ve javnega razpisa.

4. Strokovna komisija mora izvajalcu potrditi ozi-
roma izdati pozitivno mnenje o štiriletnem programu 
posamezne občinske panožne športne šole.

– športne prireditve,
Predmet sofinanciranja so mednarodne, državne, 

medobčinske, občinske in ostale prireditve, ki imajo 
namen pospeševanja motivacije za šport, športno ak-
tivnost in imajo promocijski učinek za šport, turizem in 
ostalo gospodarstvo. Sofinancirajo se športne prireditve, 
katerih namen je tekmovanje športnikov, registriranih pri 
pristojni nacionalni oziroma mednarodni panožni športni 
zvezi, razen šolskih športnih tekmovanj, tekmovanj re-
gijskega in državnega prvenstva ter državnih pokalnih 
tekmovanj.

Izvajalcu se sofinancira največ ena prireditev na 
leto, ki je bila v preteklosti organizirana vsaj trikrat. Letno 
proračun sofinancira do štirinajst prireditev po številu 
največ doseženih točk. V primeru enakega števila točk 
na štirinajstem mestu se lahko sofinancira več prireditev.

Če izvajalec v preteklem letu ni organiziral izbra-
ne in sofinancirane prireditve, se prijavljena prireditev 
v letu razpisa ne sofinancira. Izjema so prireditve, ki 
se zaradi vremenskih razmer niso mogle organizirati 
oziroma izvesti.

Sofinancira se stroške dela, materiala blaga in sto-
ritev, ki so neposredno vezani na izvedbo prireditve. Za 
izvedbo prireditve se lahko dodeli tudi uporaba javnih 
športnih objektov.

Izvajalec mora pri prijavi navesti in obrazložiti fi-
nančni načrt prihodkov in odhodkov prireditve z zaprto 
finančno konstrukcijo. Prireditev se lahko sofinancira iz 
javnega razpisa samo do 70 % načrtovanih stroškov pri-
reditve. Če dodeljena sredstva presegajo 70 % stroškov 
prireditve, se presežek sredstev enakomerno razdeli 
med ostale izbrane prireditve.

– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov in

Razpisuje se sofinanciranje usposabljanja strokov-
nih delavcev v športu za delo na področju športa oziro-
ma različnih športnih panog, kar posamezniku omogoča 
samostojno delo v športu; izpopolnjevanja strokovnih 
delavcev v športu, ki so že izobraženi ali usposobljeni 
za delo v športu in si želijo oziroma morajo izpopolniti 
svoje znanje.

Strokovni delavec v športu in izvajalec, ki se na 
javnem razpisu prijavi za sofinanciranje usposabljanja 
ali izpopolnjevanja, morata imeti sklenjeno pogodbo 
o delu vsaj še za eno leto po zaključku usposabljanja ali 
izpopolnjevanja. Prijavijo in sofinancirajo se lahko samo 
programi, ki so se zaključili v letu 2019 ali se bodo v letu 
2020. Izvajalec mora ob črpanju dodeljenih sredstev 
posredovati dokazilo o uspešno opravljenem usposab
ljanju ali izpopolnjevanju strokovnega delavca v športu.

Ne sofinancira se univerzitetni študij na področju 
športa in licenčnih seminarjev različnih športnih progra-
mov oziroma športnih panog.

Razpisna komisija lahko omeji sofinanciranje stro-
kovnih delavcev tako, da vsakemu izvajalcu sofinancira 
samo en program.

– delovanje društev in zvez športnih društev v Me-
stni občini Kranj.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofi-
nanciranje izpeljave ciljnih dejavnosti, z namenom za-

gotavljanja osnovnega delovanja nepridobitnih športnih 
organizacij (zagotavljanje podpore pri izvajanju poslov-
nih funkcij: podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje 
s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri, za 
društva, ki so včlanjena v zvezo).

– Dodelitev domicila
Dodelitev domicila za vzpostavitev sedeža za dobo 

enega leta (od 1. septembra 2020 do 31. avgusta 2021) 
se športnim društvom in športnim zvezam v javnih 
športnih objektih kot izvajalcem dejavnosti LPŠ izvede 
z namenom vzpostavitve sedeža izvajalca in zagoto-
vitve prednostne uporabe prostorov, kolikor v javnem 
športnem objektu obstaja ustrezen poslovni prostor in 
z namenom prednostne uporabe prostora v mreži javnih 
športnih objektov za izvajanje programov društva oziro-
ma zveze, ki sodijo v sklop LPŠ.

– Dodelitev brezplačne uporabe prostora
Dodelitev brezplačne uporabe prostora v mreži jav-

nih športnih objektov za izvedbo programov se lahko 
izvede, ko je izvajalcem že dodeljen domicil na posa-
meznih javnih športnih objektih. Odobrena brezplačna 
uporaba prostora iz tega razpisa lahko izbrani vlaga-
telji namenijo in uporabijo zgolj za namene, ki so za 
vsako področje, program, podprogram oziroma dejav-
nost predvideni s tem razpisom in Odlokom o izbiri in 
sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa 
športa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 68/19).

Prednost pri uporabi prostora v mreži javnih špor-
tnih objektov imajo dejavnosti prostočasne športne 
vzgoje otrok ter športna vzgoja za otroke in mladino, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

Vlagatelj lahko zaprosi za dodelitev uporabe pro-
stora v mreži javnih športnih objektov MOK. V vlogi 
lahko navede želeno in nadomestno lokacijo. Kolikor na 
objektu, na katerem ima izvajalec dodeljeno uporabo 
prostora, ni mogoče izvajati tekmovanj, se izvajalca lah-
ko prerazporedi na drug javni športni objekt. Pri tem se 
upošteva nezasedenost objektov in deficitarnost oziro-
ma primernost objektov za posamezne športne panoge.

Komisija lahko na podlagi prejetih vlog in razpolo-
žljivih kapacitet na javnih športnih objektih, pri dodelje-
vanju brezplačne uporabe prostora, upošteva specifike 
posamezne športne panoge.

Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev v športnih pro-
gramih:

– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi po-

trebami;
– športna rekreacija;
– šport starejših;

se dodeli na podlagi naslednjih meril:

Merilo Število točk
a) cena športnega programa 0–40
b) kompetentnost strokovnih delavcev 0–30
c) število vadečih 0–30

Pogoj za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev 
v športnih programih:

– športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v ka-
kovostni in vrhunski šport;

– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– šport invalidov;

je ustrezna izobrazba ali usposobljenost strokovnega 
kadra, skladna z določili zakona, ki ureja šport in NPŠZ 
za sodelovanje v uradnem tekmovalnem sistemu v pred-
metni športni panogi in starostni kategoriji.
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Vrednotenje športnih panog se opravi na podlagi naslednjih meril:

Merila za vrednotenje športnih panog Število točk
Športna vzgoja otrok 

in mladine, usmerjenih 
v kakovostni in 
vrhunski šport
Šport invalidov

Kakovostni šport Vrhunski šport

a) konkurenčnost športne panoge
– mednarodna razširjenost
– strategija razvoja panoge

0–50 0–50 0–50

b) lokalni pomen športne panoge
– faktor športnih panog 1. skupine 3 3 3
– faktor športnih panog 2. skupine 1,5 1,5 1,5
– faktor športnih panog 3. skupine 0,7 0,7 0,7
– faktor športnih panog 4. skupine 0,3 0,3 0,3
c) število športnikov oziroma 
razširjenost športne panoge
– absolutno število športnikov 
v programu

en športnik = 1 točka en športnik = 1 točka en športnik = 1 točka

d) uspešnost športne panoge

0 kategoriziran športnik = 
3 točke

kategoriziran športnik:
mednarodni razred =

3 točke
svetovni razred = 5 točk

olimpijski razred = 10 točk

Izbira in sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov znotraj posamezne športne panoge se opravi na podlagi 
spodnjih meril:

Merila za izbiro in sofinanciranje 
dejavnosti izvajalcev programov 
znotraj posamezne športne panoge

Število točk

Športna vzgoja otrok 
in mladine, usmerjenih 

v kakovostni in 
vrhunski šport

Kakovostni šport Vrhunski šport

a) kompetentnost strokovnih delavcev 0–40 0–30 0–10
b) število športnikov oziroma 
razširjenost športne panoge
– absolutno število športnikov 
v programu

en športnik = 1 točka en športnik = 1 točka en športnik = 1 točka

c) uspešnost vlagatelja znotraj 
posamezne športne panoge

0 kategoriziran športnik = 
3 točke

kategoriziran športnik:
mednarodni razred =

3 točke
svetovni razred = 5 točk

olimpijski razred = 10 točk

Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev v podprogramu občinskih panožnih športnih šol se dodeli na podlagi nasle-
dnjih meril:

Merila za izbiro in sofinanciranje dejavnosti izvajalcev v podprogramu občinskih panožnih športnih 
šol znotraj posamezne športne panoge Število točk

a) kompetentnost strokovnih delavcev
– individualni načrt strokovnega delavca
– število let delovanja na programu pri vlagatelju
– ustrezna usposobljenost
– strokovno izpopolnjevanje oziroma usposabljanje
– status kategorizacije strokovnega delavca v preteklosti

0–50

b) število športnikov v mladinski starostni kategoriji 0–30
c) uspešnost vlagatelja znotraj posamezne športne panoge
– število prehodov iz mladinskih starostnih kategorij v kategorije mlajših članov oziroma članov 0–20

Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev na področju iz-
obraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih 
delavcev v športu se dodeli na podlagi naslednjega merila:

Merilo Število točk
a) deficitarnost 0–100
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Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev na področju 
delovanja športnih organizacij se dodeli na podlagi na-
slednjih meril:

Merilo Število točk
a) delovanje na lokalni ravni 0–40
b) organiziranost na lokalni ravni 0–30
c) število članov 0–30

Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov 
športnih prireditev se dodeli na podlagi naslednjih meril:

Merilo Število točk
a) mednarodna oziroma lokalna 
odmevnost

0–20

b) množičnost 0–20
c) raven prireditve 0–20
d) ustreznost vsebine (pretežno športna) 0–40

Domicil se izvajalcem dodeli na podlagi naslednjih 
meril:

Merilo Število točk
Tradicija športnega društva 0–30
Množičnost 0–20
Kakovost programa izvajalca 0–50

Cilji javnega razpisa pri naslednjih programih so:
– Celoletni športni programi prostočasne športne 

vzgoje otrok in mladine – povečati delež dnevno športno 
dejavnih otrok in mladine za 5 %;

– Celoletni športni programi športne vzgoje otrok 
in mladine s posebnimi potrebami – povečati delež 
dnevno športno dejavnih otrok in mladine s posebnimi 
potrebami za 2 %;

– Programi športnih društev na področju športne 
vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhun-
ski šport – povečati število otrok in mladine v tekmoval-
nih sistemih za 3 %;

– Kakovostni šport – ohranjanje števila športnikov 
z državnim in perspektivnim razredom; povečanje kon-
kurenčnosti programov (učinkovita raba objektov, zago-
tavljanje strokovnega kadra); povezati klube v strokovno 
piramido (nogomet, košarka, odbojka, plavanje, atletika) 
zaradi enotnega dela s športniki;

– Vrhunski šport – ohranjanje števila vrhunskih 
športnikov;

– Šport invalidov – povečati število športno dejavnih 
invalidov, vključenih v športne programe na področju 
športne rekreacije in tekmovalnega športa za 3 %;

– Športna rekreacija – povečati delež športno de-
javnih v strokovno vodenih športnih programih za 5 %;

– Šport starejših – povečati delež športno dejavnih 
v strokovno vodenih športnih programih za 3 %;

– Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih ka-
drov v športu – strokovno izobraževanje, usposabljanje 
in izpopolnjevanje trenerjev s poudarkom na pridobiva-
nju znanj o športni pripravi otrok in mladine; doseči sta-
bilno sofinanciranje strokovnega, svetovalnega, razvoj-
nega in raziskovalnega dela v športu ter stalen prenos 
spoznanj v prakso;

– Športne prireditve in promocija športa – ohranja-
nje največjih športnih prireditev ter kvalitetno promocijo 
prireditve in mesta.

2. Višina razpisanih sredstev za leto 2020 predvido-
ma znaša 800.000 evrov, in sicer za:

– dotacije športnim klubom in društvom 
518.500 evrov,

– občinske panožne športne šole – delo športno 
izobraženega kadra 240.500 evrov,

– športne prireditve 38.000 evrov,
– usposabljanje strokovnih kadrov 3.000 evrov.
Mestna občina Kranj si pridružuje pravico znesek 

spremeniti skladno z uveljavljenim proračunom za leto 
2020.

Predvidena vrednost razpoložljivih sredstev, name-
njenih za predmet večletnega sofinanciranja občinskih 
panožnih športnih šol – delo športno izobraženega ka-
dra v športnih društvih, je: 240.500 evrov na leto v letih 
2018 do 2020.

3. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izvajajo 
programe v skladu z Letnim programom športa za leto 
2020 in zadostijo pogojem 3. člena Odloka o izbiri in 
sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa 
športa v Mestni občini Kranj.

4. Vloge vlagateljev bodo ocenjene na podlagi me-
ril Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev 
letnega programa športa v Mestni občini Kranj.

5. Programi, sofinancirani na podlagi tega razpisa, 
morajo biti izvedeni in finančno realizirani do 31. 12. 2020.

6. Vsebina vloge: predlogi za sofinanciranje posa-
meznih vsebin morajo biti podani na ustreznem prijav-
nem obrazcu iz razpisne dokumentacije, ki jo je mogoče 
dobiti na spletni strani Mestne občine Kranj http://www.
kranj.si/. Vloga mora vsebovati vse podatke, določene 
v razpisni dokumentaciji.

7. Razpisna dokumentacija: obsega besedilo jav-
nega razpisa, Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavno-
sti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini 
Kranj, razpisne obrazce MOK ter Letni program športa 
v MOK za leto 2020.

8. Rok in način prijave
Vlagatelji morajo izpis vloge oddati izključno po 

pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina 
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in sicer najkasneje 
do vključno 8. 1. 2020 (velja datum poštnega žiga). 
Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana 
v elektronski sistem (eRazpis). Nato mora biti natisnjen 
izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec vloge) in samo 
ta izpis, podpisan in žigosan, poslan po pošti skladno 
z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge 
(v kolikor so potrebna) morajo biti priložena v eRazpis 
v skenirani obliki. Vloga, ki bo izpolnjena in oddana 
samo v elektronskem sistemu eRazpis, izpis s podatki 
o vlogi pa ne bo poslan po pošti, bo zavržena.

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

– pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec MOK« 
v eRazpisu;

– pravilno izpolnjen »Obrazec vloga« v eRazpisu;
– izjave oddane preko eRazpisa;
– obvezna dokazila in druge priloge skenirane in 

oddane preko eRazpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po 

obrazcu in v slovenskem jeziku;
– vloga poslana v roku in na način, ki je določen 

v tej točki besedila razpisa.
Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslani v zaprti 

ovojnici – velikosti A4, z obvezno uporabo »Obrazca 
ovojnica«.

9. Obravnava vlog
Odpiranje vlog bo 10. 1. 2020 in ne bo javno. Pra-

vilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa prispetja, 
pravilne opremljenosti ovojnice in popolnosti vloge.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način (razen gle-

de formata ovojnice), ki je določen v 8. točki besedila 
tega razpisa,
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– ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu 
ali elektronski pošti) ali bodo naslovljene ali dostavljene 
na drug naslov,

– ki ne bodo vsebovale vseh izjav in drugih sesta-
vin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije za posamezno razpisno področje oziro-
ma te ne bodo oddane v eRazpis,

– ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge 
(nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih 

in posebnih pogojev, določenih v besedilu javnega raz-
pisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno 
področje,

– tistih vlagateljev, pri katerih bo pri pregledu vlog 
ugotovljeno navajanje neresničnih podatkov,

– ki jih bo razpisna komisija na podlagi meril za 
ocenjevanje ocenila kot neustrezne.

Pristojni organ bo ločeno objavil rezultate razpisa 
in ločeno izdal odločbe o sofinanciranju programov in 
uporabi prostora v mreži javnih športnih objektov.

MOK bo vse vlagatelje o izidu razpisa obvestil o so-
financiranih programih Letnega programa športa 2020 
v roku 90 dni po zaključku odpiranja vlog, o dodelitvi 
uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov pa 
v roku 120 dni po zaključku odpiranja vlog.

Z izvajalci se na podlagi odločbe sklene pogodba. 
Seznam izvajalcev z lokacijami izvajanja dejavnosti se 
objavi na spletni strani MOK. Izvajalci morajo v svojih 
komunikacijskih sredstvih s člani in drugimi javnostmi, 
v pisnih in elektronskih oblikah navajati, da program 
sofinancira MOK.

10. Dodatne informacije so možne v času od 9. 12. 
2019 do 6. 1. 2020 do 11. ure ali na tel. 04/2373181 
ali elektronski pošti: marko.trebec@kranj.si, ali po pred-
hodni najavi na individualnih inštrukcijah na Uradu za 
družbene dejavnosti Mestne občine Kranj, soba 94, 
Slovenski trg 1, Kranj.

Mestna občina Kranj

Št. 0076/201810(47/13) Ob3539/19
Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem 

sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg) in 
Odloka o sofinanciranju programov in projektov s podro-
čja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni 
list RS, št. 71/19), Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 
Kranj, ki jo zastopa župan Matjaž Rakovec, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov 

mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj  
v letu 2020

1. Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Kranj, 
Slovenski trg 1, Kranj.

2. Predpisi, na podlagi katerih se izvaja javni raz-
pis: javni razpis za zbiranje vlog za sofinanciranje 
programov in projektov mladinske dejavnosti s po-
dročja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj se 
izvaja na podlagi Zakona o javnem interesu v mla-
dinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 
– ZNOrg), Odloka o sofinanciranju programov in pro-
jektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini 
Kranj (Uradni list RS, št. 71/19) in sklepa župana šte-
vilka 600145/20191(47/13) z dne 2. 12. 2019 o za-
četku postopka oddaje javnega razpisa.

3. Izdelava vloge: prijavitelj mora izdelati vlogo 
v slovenskem jeziku, in sicer izključno v elektronski 
obliki in v skladu z določili iz razpisne dokumentacije.

4. Predmet javnega razpisa, razpisna področja in 
cilji razpisa

Namen javnega razpisa je izbira programov in pro-
jektov mladinske dejavnosti, ki bodo v letu 2020 sofi-
nancirani iz sredstev proračuna Mestne občine Kranj 
(v nadaljevanju mestna občina). Cilj javnega razpisa je 
otrokom in mladostnikom na območju Mestne občine 
Kranj omogočiti kakovostno, ustvarjalno in aktivno pre-
življanje prostega časa po načelu enakih možnosti, jih 
spodbujati k raziskovalnemu delu in ustvarjalnosti ter za-
gotoviti počitniško varstvo otrok v času šolskih počitnic.

Vsebinska področja:
Mestna občina sofinancira sledeča področja mla-

dinskega sektorja:
– avtonomijo mladih,
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje 

kompetenc mladih,
– dostop mladih do trga delovne sile in razvoj pod-

jetnosti mladih,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko 

sodelovanje mladih,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
– zdrav način življenja in preprečevanje različnih 

oblik odvisnosti mladih,
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje 

ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev 

v družbi.
Mestna občina Kranj bo pozornost namenila tudi 

sofinanciranju programov oziroma projektov informira-
nja, svetovanja, usposabljanja in mentorstva za samo-
zaposlovanje in podjetništvo mladih, ter dejavnosti po-
čitniškega varstva, v času šolskih počitnic.

Predmet sofinanciranja na javnem razpisu ne bodo:
– vsebina programov oziroma projektov s področja 

kulture, športa, turizma, socialnega varstva, zdravstva in 
preventivni programi oziroma projekti, razen programov 
oziroma projektov za počitniško dejavnost, ki se bodo 
odvijali v času zimskih, jesenskih ali poletnih počitnic, ki 
bodo trajali vsaj pet dni, osem ur dnevno;

– tudi ne vsebina tistih programov oziroma projek-
tov s področja kulture, športa, turizma, socialnega var-
stva, zdravstva in preventivni programi oziroma projekti, 
ki so že predmet sofinanciranja drugih proračunskih 
postavk MOK in ki so sofinancirani v okviru drugih jav-
nih razpisov MOK ali tisti, ki jih je možno sofinancirati na 
drugih javnih razpisih MOK.

5. Osnovni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– mladinske organizacije; so tiste, ki delujejo v mla-

dinskem sektorju in ki so ustanovljene po enem od na-
slednjih zakonov: Zakonu o društvih, Zakonu o zavodih, 
Zakonu o ustanovah in Zakonu o skupnosti študentov 
in drugo;

– organizacije za mlade; so pravne osebe, ki iz-
vajajo programe oziroma projekte za mlade, vendar ni 
mladinska organizacija, in je organizirana kot zavod, 
ustanova ali zadruga;

– mladinski sveti.
Upravičenci morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:
– imajo sedež v mestni občini oziroma izpostavo 

ali enoto v kateri je najmanj 90 % otrok in mladostnikov 
iz mestne občine oziroma imajo v aktu o ustanovitvi 
(statut …) določeno (dislocirano, območno …) enoto na 
območju mestne občine,

– so registrirani za izvajanje programov in projektov 
na področju mladinskih dejavnosti oziroma imajo izva-
janje mladinskih dejavnosti kot eno izmed dejavnosti 
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opredeljeno v ustanovitvenem aktu oziroma statutu, ter 
jo med letom tudi dejansko izvajajo,

– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo 
najmanj eno leto,

– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,

– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostor-
ske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo 
programa oziroma projekta,

– niso na drugih javnih razpisih mestne občine ozi-
roma iz drugih proračunskih postavk mestne občine pri-
dobili sredstva za isti program oziroma projekt. Vlagatelji 
ne smejo pridobiti sredstev MOK za pokrivanje stroškov 
oziroma izdatkov, ki so ali bodo financirani s strani dru-
gih sofinancerjev programov in projektov (drugi javni viri 
ali finančni instrumenti Evropske skupnosti),

– program ali projekt je neprofitne narave (višina 
prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov; priznani 
odhodki so lahko sestavljeni le iz upravičenih stroškov),

– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soude-
ležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 odstotkov 
vrednosti prijavljenega programa ali projekta (med la-
stna sredstva se šteje tudi prostovoljno delo),

– vlagatelji morajo za vsak posamezen program 
ali projekt zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri izved-
bi posameznega programa ali projekta ni evidentiran 
v kazenski evidenci, kot pravnomočno obsojena oseba 
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,

– pri opredelitvi prostovoljskega dela in njegovem 
vrednotenju se upoštevata veljavna Zakon o prosto-
voljstvu in Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in 
vpisniku prostovoljskih organizacij in organizacij s pro-
stovoljskim programom. Skladno s 14. členom Zakona 
o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 
82/15) prostovoljskega dela ni mogoče opravljati na delih 
in nalogah, za katere ima posameznik pri isti organiza-
ciji sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. MOK bo pri ocenjeni 
vrednosti in obsegu prostovoljskega dela v programu 
(prostovoljsko delo v programu je delo posameznikov 
v programu brez plačila) upoštevala Pravilnik o področjih 
prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 
60/11 in 29/16), ki v 21. členu določa, da je ocenjena vre-
dnost ene ure opravljenega prostovoljskega dela za orga-
nizacijsko delo 13,00 EUR, za vsebinsko delo 10,00 EUR 
in za opravljeno drugo prostovoljsko delo 6,00 EUR,

– program ali projekt mora biti pretežno izveden na 
območju mestne občine,

– vsebina programa ali projekta mora ustreza-
ti predmetu javnega razpisa,

– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje 
kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dne-
vom odpiranja prijav,

– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do 
mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju mla-
dinskih programov in projektov iz preteklih let, če so na njih 
sodelovali ali imajo sklenjene dogovore o vračilu sredstev 
ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno vračajo. Če 
prijavitelj obveznosti iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje, 
se šteje, da ne izpolnjuje splošnega pogoja za prijavo,

– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju 
in o prijavljenem programu oziroma projektom z name-
nom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne 
občine, skladno s predpisi o dostopu do informacij jav-
nega značaja in o varstvu osebnih podatkov,

– da morajo biti prijavljeni programi in projekti izve-
deni v proračunskem letu tekočega leta.

6. Posebni pogoji
Zainteresirani prijavitelji lahko oddajo vlogo za iz-

vedbo največ dveh programov ali projektov iz tega jav-
nega razpisa.

Če bo vlagatelj oddal večje število vlog, se bo upo-
števala vloga, ki vsebuje program, če pa bo vlagatelj 
oddal več projektov, se bosta upoštevali prvi dve prispeli 
vlogi za projekt, ostale bodo zavržene s sklepom.

Predmet sofinanciranja na javnem razpisu ne bo:
– vsebina programov oziroma projektov s področja 

kulture, športa, turizma, socialnega varstva, zdravstva in 
preventivni programi oziroma projekti, razen programov 
oziroma projektov za počitniško dejavnost, ki se bodo 
odvijali v času zimskih, jesenskih ali poletnih počitnic, ki 
bodo trajali vsaj pet dni, osem ur dnevno;

– tudi ne vsebina tistih programov oziroma projek-
tov s področja kulture, športa, turizma, socialnega var-
stva, zdravstva in preventivni programi oziroma projekti, 
ki so že predmet sofinanciranja iz drugih proračunskih 
postavk MOK in ki so sofinancirani v okviru drugih javnih 
razpisov MOK ali tisti, ki jih je možno sofinancirati na 
drugih javnih razpisih MOK.

Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani mestne 
občine so stroški:

– ki so potrebni za izvedbo programa ali projekta in 
so vezani izključno na izvedbo prijavljenega programa 
ali projekta na področju mladinske dejavnosti na obmo-
čju mestne občine,

– so opredeljeni v prijavi prijavitelja,
– niso in ne bodo istočasno financirani z drugih 

proračunskih postavk mestne občine,
– ki so dejansko nastali,
– ki so prepoznavni in preverljivi ter podprti z izvirni-

mi dokazili (računi, pogodbe, potrdila o izvedenih plačilih 
in druga obračunska dokumentacija),

– ki niso financirani iz drugih sredstev,
– ki niso profitnega značaja.
Objava razpisa
Razpis se objavi v Uradnem listu RS in na spletni 

strani Mestne občine Kranj, na naslovu www.kranj.si, 
dne 6. 12. 2019. Rok za vložitev vlog je 8. 1. 2020.

7. Odpiranje vlog
Po preteku prijavnega roka, Komisija za vredno-

tenje programov in projektov na področju mladinske 
dejavnosti, ki jo je s sklepom, dne 2. 12. 2019 potrdil 
župan MOK, pregleda prispele prijave ter ugotovi njiho-
vo pravočasnost, popolnost in upravičenost prijavitelja.

Prijavitelj nepopolne prijave, ki je bila vložena v pri-
javnem roku, se povabi, da svojo prijavo dopolni v osmih 
dneh po prejemu tega povabila. Če prijava ni dopolnjena 
v predpisanem roku, se zavrže kot nepopolna.

Pravočasne in popolne prijave se razvrstijo glede 
na vsebine ter se ovrednotijo v skladu s pogoji in merili, 
določenimi v javnemu razpisu oziroma pozivu. Na pod-
lagi ovrednotenja se sestavi zbirni seznam prijaviteljev, 
uvrščenih glede na doseženo število točk. Izid vredno-
tenja se evidentira na ocenjevalnem listu, ki je sestavni 
del zapisnika, v katerem se pojasnijo ugotovitve glede 
doseganja meril za vsako posamezno prijavo.

Odpiranje vlog bo najkasneje v osmih dneh od izte-
ka roka za dostavo vlog in ne bo javno.

8. Razpisni kriteriji
Vloge prijaviteljev bodo ocenjene v skladu z nasled

njimi merili:
– dostopnost projekta;
– vsebina projekta;
– izdelana organizacijska shema izvedbe projekta;
– izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija 

izvedbe projekta;
– pravna oblika prijavitelja.
Projekti bodo ocenjeni po zgoraj navedenih krite-

rijih in na način, ki je natančneje opredeljen v razpisni 
dokumentaciji.
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Mestna občina bo za sofinanciranje izbrala predlagane projekte na podlagi naslednjih meril:

Merilo število točk
1. Dostopnost projekta do 20 točk
2. Vsebina projekta do 43 točk
3. Izdelana kadrovska in organizacijska shema izvedbe projekta do 14 točk
4. Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe projekta do 17 točk
5. Pravna oblika prijavitelja do 6 točk

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni prijavitelj, je 100.

1. Dostopnost projekta: Najvišje možno število točk
1.1 za uporabnike brezplačno
– za uporabnike ni brezplačno 0
– za uporabnike je delno brezplačno 3–5 (odvisno od odstotka sofinanciranja s strani udeležencev)
– za uporabnike je brezplačno 10
1.2 število uporabnikov, ki jim je projekt namenjen 1–5
1.3 število sodelujočih pri projektu 1–5
Največje možno število točk po kriteriju 20

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 20.

2. Vsebina projekta bo ocenjena na naslednji način: Najvišje možno število točk
2.1 kakovost predloženega projekta
– ni razvidna 0
– je slabo do pomanjkljivo razvidna 5–10
– je zadovoljivo do dobro razvidna 15–25
– je odlično razvidna 30–40 
2.2 način izvedbe, metode projekta
– način izvedbe projekta ni opredeljen 0
– način izvedbe projekta je slabo opredeljen 1
– način izvedbe projekta je dobro opredeljen 2
– način izvedbe projekta je kakovostno in odlično opredeljen 3
Največje možno število točk po kriteriju 43

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 43.

3. Izdelana kadrovska in organizacijska shema izvedbe projekta bo ocenjena na 
naslednji način:

Najvišje možno število točk

3.1 projekt ima natančno določene cilje
– cilji predloga projekta niso opredeljeni oziroma so nedosegljivi 0
– cilji predloga projekta so slabo opredeljeni 1
– cilji predloga projekta so delno opredeljeni in dosegljivi 2
– cilji predloga projekta so jasno opredeljeni in dosegljivi 3
3.2 za izvedbo projekta je izdelan časovni načrt – realizacija v letu 2019
– časovnega načrta predloga ni oziroma je pomanjkljiv in nerazumljiv 0
– slabo opredeljen oz pomanjkljiv oziroma slabo razumljiv 1
– časovni načrt predloga projekta je pomanjkljivo opredeljen, a razumljiv 2
– časovni načrt predloga projekta je jasno opredeljen in razumljiv 3
3.3 projekt bodo izvajali strokovno usposobljeni izvajalci/posamezniki (navedba 
stroke)
– ni strokovno usposobljenih 0
– najmanj en strokovno usposobljen 1
– najmanj trije strokovno usposobljeni 3
– štirje ali več strokovno usposobljenih 5
3.4 prijavitelj ima izdelane in merljive kriterije, po katerih bo po končani izvedbi 
projekta ocenil njegovo uspešnost
– ni kriterijev 0
– od enega do tri kriterije 1
– več kot trije 3
Največje možno število točk po kriteriju 14

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 14.
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4. Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe projekta bo ocenjena na 
naslednji način:

Najvišje možno število točk

4.1 projekt bo financiran iz več kot dveh virov (mišljena so sredstva pridobljena na 
podlagi predmetnega razpisa in sredstva pridobljena iz ostalih virov)
– projekt bo financiran samo iz razpisa 0
– projekt bo financiran iz razpisa plus en vir 1
– projekt bo financiran iz razpisa plus dva vira 3
– projekt bo financiran iz razpisa plus več kot dva vira 5
4.2 projekt ima jasno opredeljene stroške in njihovo namembnost
– stroški in njihova namembnost predloga projekta niso predstavljeni oziroma so 
nepravilni

0

– stroški in njihova namembnost predloga projekta so delno predstavljeni oziroma 
pomanjkljivi

1

– stroški in njihova namembnost predloga projekta so jasno predstavljeni 2
4.3 pričakovana višina sofinanciranja projekta s strani Mestne občine Kranj; delež 
pričakovanega sofinanciranja, v odstotkih
– od 15 odstotkov do 25 odstotkov 10
– od 26 odstotkov do 50 odstotkov 4
– od 51 odstotkov do 60 odstotkov 2
Največje možno število točk po kriteriju 17

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 17.

5. Pravna oblika prijavitelja: Najvišje možno število točk
5.1 pravna oblika 
– neprofitna organizacija 6
– profitna organizacija 1
Največje možno število točk po kriteriju 6

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 6.

V primeru, da je merilo ovrednoteno s točkami v do-
ločenem razponu, bo komisija, imenovana za vodenje 
postopka s strani župana, s sklepom določila podrobnej-
ša objektivna merila za vrednotenje kriterija.

Predmet sofinanciranja ne bodo vloge, ki ne bodo 
ovrednotene z vsaj 55 točkami. Takšna vloga bo zavrnjena.

Zavrnjene bodo tudi vloge prijaviteljev za programe 
in projekte, ki so predmet sofinanciranja na podlagi dru-
gih javnih razpisov, ki jih objavlja MOK.

V kolikor prijavitelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, 
ki so pomembni pri ocenjevanju in komisija zgoraj na-
vedenih kriterijev ne bo mogla uporabiti (določenega 
podatka ali navedbe ne bo), bo po odgovarjajočemu 
kriteriju prijavitelj dobil 0 točk.

9. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti programi oziroma projekti, ki bodo 

v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni z zado-
stnim številom točk.

Vloge bodo ocenjene v skladu z merili in na način, 
ki je natančno opredeljen.

Mestna občina bo posamezne programe oziroma 
projekte sofinancirala do višine razpoložljivih sredstev, 
in sicer 57.000,00 EUR.

Višina sredstev, ki jih bo prejel posamezni program 
oziroma projekt, bo izračunana na podlagi točk, ki jih bo 
v postopku ocenjevanja in na podlagi zgoraj navedenih 
meril dobila posamezna vloga. Pričakovana višina sofi-
nanciranja programov in projektov je s strani Mestne ob-
čine Kranj omejena z 10 % vrednosti razpisanih sredstev.

Povzetek načina ocenjevanja:
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami. Višina 

odobrenih sredstev za program oziroma projekt bo do-
deljena na podlagi višine zaprošenih sredstev in rezulta-
tov ocenjevanja vlog (dobljeno števila točk pri ocenjeva-

nju), v sorazmernem deležu višine zaprošenih sredstev 
vseh prijaviteljev in razpoložljivih sredstev za leto javne-
ga razpisa za sofinanciranje programov in projektov za 
mladinske dejavnosti.

10. Višina razpoložljivih sredstev in način sofinanciranja
Okvirna višina razpisanih sredstev, namenjenih za 

sofinanciranje programov in projektov s področja mla-
dinskih dejavnosti, znaša 57.000,00 EUR. Mestna ob-
čina si pridružuje pravico znesek spremeniti skladno 
s sprejetim proračunom za leto 2020.

Izbranim vlagateljem bodo odobrena sredstva na-
kazana sledeče:

– prvi del sredstev v višini 70 % bo izbranemu vla-
gatelju nakazanih 30. dan po veljavnosti te pogodbe,

– preostali del sredstev bo izbranemu vlagatelju na-
kazanih na podlagi zahtevka. Izvajalec lahko posreduje 
izključno en zahtevek. Ob predložitvi zahtevka mora iz-
vajalec z dokazili izkazati namenskost porabe sredstev. 
Pri tem je zahtevek lahko v višini preostalih 30 % sred-
stev. Zahtevek mora MOK prejeti najkasneje do 27. 11. 
2020, v nasprotnem primeru izvajalcu sredstva ne bodo 
nakazana in do njih izvajalec ne bo več upravičen.

V primeru spremembe višine sredstev v veljavnem 
proračunu bosta pogodbeni stranki glede na spremenjen 
zneske sklenili dodatek k tej pogodbi.

11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-
ljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem 
letu 2020 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal 
Zakon o izvrševanju proračuna RS.

12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni 

strani MOK in obsega:
– prijavni obrazec MOK;
– izjave o dokazilih o usposobljenosti prijavitelja;
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– obrazec – vloga za sofinanciranje projekta;
– merila.
13. Oddaja vlog
Vloga mora biti v celoti oddana v elektronski obli-

ki na: www.kranj.si. in izpis s podatki o vlogi (kontrolni 
obrazec vloge) poslan v tiskani obliki, po pošti kot pri-
poročeno pošiljko na naslov: Mestna občina Kranj, Slo-
venski trg 1, 4000 Kranj, ali osebno oddana v Sprejemno 
pisarno Mestne občine Kranj, in sicer najkasneje do 
vključno 8. 1. 2020 (velja datum poštnega žiga).

Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana 
v elektronski sistem (www.kranj.si, eRazpis), nato mora 
biti natisnjen izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec 
vloge) in samo ta izpis, podpisan in žigosan, poslan po 
pošti skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila 
in priloge (v kolikor so potrebna) morajo biti priložena 
v eRazpis v skenirani obliki.

V kolikor posamezen prijavitelj oddaja vlogo za dva 
projekta, se v spletni prijavi odda samo ena vloga (en 
prijavni obrazec, enkrat izjave); v okviru te vloge pa se 
izpolni dva obrazca – vloga za sofinanciranje projekta, 
za vsak projekt posebej. Izpis s podatki o vlogi (kontrolni 
obrazec vloge), ki ga pošljete priporočeno po pošti, av-
tomatsko navede eno vlogo z dvema različnima obraz-
cema oziroma dvema različnima programoma oziroma 
projektoma.

Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektron-
skem sistemu eRazpis, izpis s podatki o vlogi (kontrolni 
obrazec vloge) in ne bo poslan po pošti, ne bo upošte-
vana.

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

– izpolnjen »Prijavni obrazec MOK« v eRazpisu;
– izpolnjen »Obrazec vloga« v eRazpisu;
– izjave oddane preko eRazpisa;
– obvezna dokazila in druge priloge skenirane in 

oddane preko eRazpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno 

po obrazcu;
– vloga poslana v roku in na način, ki je določen 

v tej točki besedila razpisa.
Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslani v zaprti 

ovojnici – velikosti A4, z obvezno uporabo »Obrazca 
ovojnica«, ki se ga natisne v aplikaciji.

Prijavitelj mora svojo vlogo izdelati in oddati skladno 
s pogoji iz razpisne dokumentacije, da se bo njihova 
vloga štela za popolno.

V kolikor bo v postopku pregleda in ocenjevana vlog 
ugotovljeno, da je prijavitelj navedel netočne podatke, 
bo vloga s sklepom zavržena.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-
mi pogoji in kriteriji razpisa.

14. Prepozne, nepopolne vloge, neupravičene ose-
be

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana pri-
poročeno na pošto do vključno 8. 1. 2020 oziroma do 
tega dne ni bila predložena na vložišču mestne občine.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisne dokumentacije.

Za neupravičeno osebo se šteje tista oseba, ka-
tere vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu 
razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi 
obveznih dokazil in vloge predlagatelja.

Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali bodo vlo-
žene s strani neupravičenih oseb, bodo s sklepom za-
vržene. Upravičeni prijavitelji, katerih pravočasne vloge 

bodo nepopolne, bodo s sklepom pozvani na dopolnitev 
v roku 8 dni od prejema poziva.

Vloge, pri katerih se bo v postopku pregledovanja 
in vrednotenja ugotovilo, da je prijavitelj navajal netoč-
ne podatke, bo s sklepom zavržena. Vloga bo zavržena 
takoj, ko bo to ugotovljeno.

15. Zahteve, ki jih mora prijavitelj upoštevati pri pri-
pravi vloge: prijavitelj mora pri pripravi vloge upoštevati 
zahteve iz te razpisne dokumentacije.

16. Predviden rok za odločitev o izboru vlog projek-
tov, ki bodo sofinancirani: prijavitelji bodo o izidu javnega 
razpisa predvidoma obveščeni z odločbo najpozneje 
v 30 dneh po sprejeti končni odločitvi, vendar šele po 
sprejemu proračuna za leto 2020.

17. Navedba in opis postopkov po izboru vlog pro-
jektov

S prijavitelji, katerim bo sofinancirala predlagani 
program oziroma projekt, bo mestna občina sklenila po-
godbo o sofinanciranju projekta v letu 2020.

Mestna občina v primeru naknadne ugotovitve o ne-
izpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi 
o izboru programa oziroma projekta s prijaviteljem pro-
grama oziroma projekta ne sklene pogodbe o sofinan-
ciranju. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve 
o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2019 ali 
v preteklih letih (nerealizacija programa oziroma projek-
ta, dela programa oziroma projekta, prijavitelj ni oddal 
končnega poročila ali ni izpolnjeval drugih obveznosti 
do MOK) odstopi od že sklenjene pogodbe, v primeru 
že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

18. Pravica do vložitve pritožbe
Zoper to odločbo ni pritožbe po redni upravni poti, 

je pa dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno 
sodišču Republike Slovenije v Ljub ljani, Fajfarjeva 33, 
1000 Ljub ljana, v roku 30 dni od vročitve te odločbe. 
Tožba se lahko vloži pisno ali se pošlje po pošti ali 
ustno na zapisnik, pri navedenem sodišču. Če je tožba 
poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna v primeru, 
ko je s priporočeno pošiljko oddana po pošti zadnji dan 
roka. Tožbi v dveh izvodih je potrebno priložiti to odločbo 
v izvirniku ali kopiji.

Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbra-
nimi prijavitelji.

19. Razpisna dokumentacija in informacije: infor-
macije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani vlagatelji 
dobijo na MOK, Uradu za družbene dejavnosti, od 6. 12. 
2019, in sicer po tel. 04/2373371 ali elektronski pošti 
maja.pritekelj@kranj.si ali po predhodni najavi na indi-
vidualnih inštrukcijah v sobi 89, upravne stavbe MOK, 
do vključno 6. 1. 2020.

Mestna občina Kranj

Št. 0076/20188(47/13) Ob3540/19
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševa-

nje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – 
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16) in 
Odloka o sofinanciranju programov s področja veteran-
skih in upokojenskih društev (Uradni list RS, št. 71/19) 
in sklepa župana številka 1301/201801 (47/13), z dne 
2. 12. 2019 o začetku postopka javnega razpisa, objav
lja Mestna občina Kranj

javni razpis
za sofinanciranje programov veteranskih 

organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2020
Namen razpisa je izbira programov s področja ve-

teranskih organizacij, ki bodo v letu 2020 sofinancirani 
iz sredstev proračuna Mestne občine Kranj.
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1. Mestna občina Kranj bo iz sredstev proračuna za 
leto 2020 sofinancirala programe veteranskih organizacij, 
katerih vsebina bo predvsem

– vključevala informiranje ter svetovanje svojim čla-
nom;

– vključevala prostovoljno delo;
– vključevala aktivno in kakovostno preživljanje pro-

stega časa;
– vključevala obujanje tradicije;
– vključevala skrb za spomenike in spominska obe-

ležja;
– vključevala strokovno vzgojo članov;
– vključevala skrb za lastno zdravje;
– vključevala programe druženj;
– spodbujala k strpnosti, nenasilju;
– spodbujala kulturno izražanje in kreativnost.
Predmet sofinanciranja ne bodo programi izvajalcev 

s področja kulture, športa, socialnega varstva, zdravstva 
in preventivnih programov, ki so predmet drugih razpisov 
v Mestni občini Kranj, kot tudi ne aktivnosti komercialne-
ga značaja.

2. Okvirna višina razpisanih sredstev, namenjenih za 
sofinanciranje programov veteranskih organizacij, znaša 
5.000,00 EUR. Višina sredstev je odvisna od zneska 
v sprejetem proračunu za leto 2020.

3. Programi, sofinancirani na podlagi tega razpisa, 
morajo biti izvedeni in finančno realizirani do 31. 12. 2020.

4. Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije 
s statusom društva, ki izvajajo programe veteranskih or-
ganizacij ter izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v mestni občini oziroma imajo v aktu 
o ustanovitvi (statut …) določeno (dislocirano, območ-
no …) enoto na območju mestne občine;

– so registrirani za izvajanje programov na področju 
veteranskih organizacij oziroma imajo izvajanje veteran-
skih dejavnosti kot eno izmed dejavnosti opredeljeno 
v ustanovitvenem aktu oziroma statutu, ter jo med letom 
tudi dejansko izvajajo;

– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje;

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrov
ske in organizacijske pogoje za izvedbo programa;

– program je neprofitne narave (višina prihodkov ne 
sme biti višja od višine odhodkov; priznani odhodki so 
lahko sestavljeni le iz upravičenih stroškov);

– program mora biti pretežno izveden na območju 
mestne občine;

– vsebina programa mora ustrezati predmetu jav-
nega razpisa;

– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje 
kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dne-
vom odpiranja prijav;

– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do 
mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju 
programov veteranskih organizacij iz preteklih let, če so 
na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore o vračilu 
sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno 
vračajo. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih dogovorov 
ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splošnega pogoja 
za prijavo;

– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in 
o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov 
razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s pred-
pisi o dostopu do informacij javnega značaja in o varstvu 
osebnih podatkov;

– prijavljeni programi morajo biti izvedeni v proračun-
skem letu za katerega je objavljen javni razpis.

Mestna občina Kranj bo za sofinanciranje izbra-
la predlagane programe na podlagi naslednjih meril:

merilo število točk
1. Dostopnost programa do 30 točk
2. Vsebina programa do 30 točk
3. Izdelana organizacijska shema 

izvedbe programa do 20 točk
4. Izdelana zaprta in realna finančna 

konstrukcija izvedbe programa do 20 točk
Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni 

prijavitelj, je 100.
1. Dostopnost programa:

1.1 za uporabnike brezplačno 10 točk
1.2 število uporabnikov, ki jim je program 

namenjen 10 točk
1.3 število sodelujočih pri programu 10 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posa-

mezen prijavitelj po tem kriteriju, je 30.
2. Vsebina programa bo ocenjena na naslednji način:

2.1 tri do štiri aktivnosti ali enkratni do-
godek 15 točk

2.2 dva do tri aktivnosti ali enkratni do-
godek 10 točk

2.3 eno aktivnost ali enkratni dogodek 5 točk

Kakovost in način izvedbe programa:

2.4 kakovost predloženega programa 15 točk
2.5 novosti v programski ponudbi 10 točk
2.6 način izvedbe, metode 5 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posa-

mezen prijavitelj po tem kriteriju, je 30.
3. Izdelana organizacijska shema izvedbe progra-

ma bo ocenjena na naslednji način:

3.1 program ima natančno določene cilje 5 točk
3.2 za izvedbo programa je izdelan ča-

sovni načrt 5 točk
3.3 program bodo izvajali strokovno 

usposobljeni izvajalci/posamezniki (navedba 
stroke) 5 točk

3.4 prijavitelj ima izdelane kriterije, po 
katerih bo po končani izvedbi programa oce-
nil njegovo uspešnost 5 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posa-
mezen prijavitelj po tem kriteriju, je 20.

4. Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija 
izvedbe programa bo ocenjena na naslednji način:

4.1 program ima jasno opredeljene vire 
financiranja 4 točke

4.2 program bo financiran iz več kot 
dveh virov (mišljena so sredstva, pridobljena 
na podlagi predmetnega razpisa in sredstva, 
pridobljena iz ostalih virov) 3 točke

4.3 program ima jasno opredeljene stro-
ške in njihovo namembnost 4 točke

4.4 pričakovana višina sofinanciranja 
programa s strani Mestne občine Kranj 9 točk

Pričakovana višina sofinanciranja programa s strani 
Mestne občine Kranj bo ovrednotena na naslednji način.

delež pričakovanega sofinanciranja število točk
od/nad do
15 % 25 % 9
26 % 50 % 6
51 % 100 % 3

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posa-
mezen prijavitelj po tem kriteriju, je 20.
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Vloge, ki bodo dosegle od možnih 100 točk 40 točk 
in manj, bodo zavrnjene.

Povzetek načina ocenjevanja:
Mestna občina Kranj bo posamezne programe 

sofinancirala do višine razpoložljivih sredstev. Višina 
sredstev, ki jih bo prejela posamezna vloga, bo izraču-
nana na podlagi točk, ki jih bo v postopku ocenjevanja 
in na podlagi zgoraj navedenih meril dobila posamezna 
vloga.

Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami. Višina 
odobrenih sredstev za program bo dodeljena na pod-
lagi višine zaprošenih sredstev in rezultatov ocenjeva-
nja vlog (dobljeno števila točk pri ocenjevanju), v so-
razmernem deležu višine zaprošenih sredstev vseh 
prijaviteljev in razpoložljivih sredstev za leto javnega 
razpisa za sofinanciranje programov veteranskih or-
ganizacij.

V kolikor prijavitelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, 
ki so pomembni pri ocenjevanju in komisija zgoraj na-
vedenih kriterijev ne bo mogla uporabiti (določenega 
podatka ali navedbe ne bo), bo po odgovarjajočemu 
kriteriju prijavitelj dobil 0 točk.

5. Zainteresirani prijavitelji lahko oddajo največ 
eno vlogo, za izvedbo enega letnega programa iz tega 
javnega razpisa. Letni program je lahko razdeljen na 
več posameznih aktivnosti ali enkratne dogodke.

6. Vloge programov prijaviteljev bodo ocenjene 
v skladu z naslednjimi merili:

– dostopnost programa;
– vsebina programa;
– izdelana organizacijska shema izvedbe progra-

ma;
– izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija 

izvedbe programa.
Programi bodo ocenjeni po zgoraj navedenih krite-

rijih in na način, ki je natančneje opredeljen v razpisni 
dokumentaciji.

7. Razpisna dokumentacija je zainteresiranim 
na voljo na spletni strani Mestne občine Kranj: www.
kranj.si ter v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj. 
Dodatne informacije lahko dobijo interesenti osebno 
pri Maji Pritekelj Brus na tel. 04/2373371 ali preko 
epošte maja.pritekelj@kranj.si.

8. Rok za oddajo vlog programov je sreda, 8. 1. 
2020. Vloge morajo v celoti izpolnjevati zahteve tega 
razpisa in razpisne dokumentacije.

9. Informacije v zvezi z javnim razpisom zainte-
resirani vlagatelji dobijo na MOK, Uradu za družbe-
ne dejavnosti, od 6. 12. 2019 do 6. 1. 2020, in sicer 
po tel. 04/2373371 ali elektronski pošti maja.prite-
kelj@kranj.si ali po predhodni najavi na individualnih 
inštrukcijah v sobi 89, upravne stavbe MOK.

10. Prijavitelji morajo oddati vloge, ali priporočeno 
po pošti v zaprti ovojnici, na kateri je naveden naslov: 
Mestna občina Kranj, Urad za družbene dejavnosti, 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, s pripisom: »Ne odpiraj 
– programi veteranskih organizacij v letu 2020«; na 
hrbtni strani ovojnice mora biti obvezno naveden polni 
naziv in naslov prijavitelja ali osebno v sprejemno pi-
sarno Mestne občine Kranj.

11. Po preteku prijavnega roka, Komisija za vre-
dnotenje programov na področju veteranskih organi-
zacij in upokojenskih društev, ki jo je s sklepom, dne 
2. 12. 2019 imenoval župan Mestne občine Kranj, 
opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na 
podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v razpisni 
dokumentaciji. Odpiranje vlog, bo najkasneje v osmih 
dneh od izteka roka za dostavo vlog in ne bo javno. 
Komisija mora o opravljanju strokovnega pregleda po-

polnih vlog in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik. 
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog pre-
jemnikov sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani 
komisije.

12. Na podlagi ugotovitev zapisnika izda direktor 
občinske uprave oziroma od njega pooblaščena ose-
ba sklep o zavrženju vlog, ki so bile prepozne ali so jih 
vložile neupravičene osebe. Komisija za odpiranje vlog 
programov na področju veteranskih organizacij in upo-
kojenskih društev pa vlagatelje, katerih vloge so nepo-
polne glede izpolnjevanja pogojev tega javnega razpisa, 
v roku 8 dni, pozove k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev 
vlog je 5 dni od prejema poziva. Če vlagatelj vloge v roku 
ne dopolni, se njegova vloga zavrže kot nepopolna. Zo-
per sklep o zavrženju vloge lahko vlagatelj v roku 8 dni 
po prejemu sklepa vloži pritožbo, o kateri odloča župan 
Mestne občine Kranj.

13. Ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog 
izvede Komisija za vrednotenje programov na področju 
veteranskih organizacij in upokojenskih društev, imeno-
vana s sklepom župana Mestne občine Kranj. Komisija 
za vrednotenje programov na področju veteranskih or-
ganizacij in upokojenskih društev ovrednoti programe 
na podlagi kriterijev iz tega razpisa. Komisija za vre-
dnotenje programov na področju veteranskih organiza-
cij in upokojenskih društev po izvedenem ocenjevanju 
vlog pripravi predlog sofinanciranja in poročilo. Direktor 
oziroma od njega pooblaščena oseba Mestne občine 
Kranj izda sklepe o sofinanciranju programov izbranim 
izvajalcem. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pred-
vidoma obveščeni z odločbo najpozneje v 30 dneh po 
sprejeti končni odločitvi, vendar šele po sprejemu prora-
čuna za leto 2020. Zoper sklep je možna pritožba v roku 
8 dni na župana Mestne občine Kranj.

Mestna občina Kranj pošlje izbranemu vlagatelju 
sklep o izboru in ga hkrati pozove za podpis pogodbe. 
Če izbrani vlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva nanj 
ne odzove se šteje, da je umaknil vlogo za sofinancira-
nje programov veteranskih organizacij v Mestni občini 
Kranj za leto 2020.

Mestna občina Kranj

Št. 12256/201910(47/13) Ob3541/19
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševa-

nje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – 
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16) 
in Odloka o sofinanciranju programov s področja ve-
teranskih in upokojenskih društev v Mestni občini 
Kranj (Uradni list RS, št. 71/19) in sklepa župana šte-
vilka 12256/201801 (47/13), z dne 2. 12. 2019 o za-
četku postopka javnega razpisa, objavlja Mestna občina 
Kranj

javni razpis
za sofinanciranje programov upokojenskih društev 

v Mestni občini Kranj v letu 2020
Namen razpisa je izbira programov s področja upo-

kojenskih društev, ki bodo v letu 2020 sofinancirani iz 
sredstev proračuna Mestne občine Kranj.

1. Mestna občina Kranj bo iz sredstev proračuna za 
leto 2020 sofinancirala programe upokojenskih društev, 
katerih vsebina bo predvsem:

– vključevala informiranje ter svetovanje svojim čla-
nom;

– vključevala prostovoljno delo;
– vključevala aktivno in kakovostno preživljanje pro-

stega časa;
– vključevala obujanje tradicije;
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– vključevala strokovno vzgojo članov;
– vključevala skrb za lastno zdravje;
– vključevala programe druženj;
– spodbujala k strpnosti, nenasilju;
– spodbujala kulturno izražanje in kreativnost.
Predmet sofinanciranja ne bodo programi izvajalcev 

s področja kulture, športa, socialnega varstva, zdravstva 
in preventivnih programov, ki so predmet drugih razpisov 
v Mestni občini Kranj.

2. Okvirna višina razpisanih sredstev, namenjenih 
za sofinanciranje programov upokojenskih društev, zna-
ša 18.000,00 EUR oziroma v višini sredstev zagotovlje-
nih v veljavnem proračunu za leto 2020.

3. Programi, sofinancirani na podlagi tega razpisa, 
morajo biti izvedeni in finančno realizirani do 31. 12. 2020.

4. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izvajajo 
programe upokojenskih društev ter izpolnjujejo nasled
nje pogoje in merila:

– imajo sedež v mestni občini oziroma imajo v aktu 
o ustanovitvi (statut …) določeno (dislocirano, območ-
no …) enoto na območju mestne občine;

– so registrirani za izvajanje programov na področju 
upokojenskih društev oziroma imajo izvajanje upokojen-
skih dejavnosti kot eno izmed dejavnosti opredeljeno 
v ustanovitvenem aktu oziroma statutu, ter jo med letom 
tudi dejansko izvajajo;

– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje;

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa;

– program je neprofitne narave (višina prihodkov ne 
sme biti višja od višine odhodkov; priznani odhodki so 
lahko sestavljeni le iz upravičenih stroškov);

– program mora biti pretežno izveden na območju 
mestne občine;

– vsebina programa mora ustrezati predmetu jav-
nega razpisa;

– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje 
kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dne-
vom odpiranja prijav;

– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do 
mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju 
programov upokojenskih društev iz preteklih let, če so 
na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore o vračilu 
sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno 
vračajo. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih dogovo-
rov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splošnega 
pogoja za prijavo;

– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju 
in o prijavljenem programu z namenom objave rezul-
tatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno 
s predpisi o dostopu do informacij javnega značaja in 
o varstvu osebnih podatkov;

– prijavljeni programi morajo biti izvedeni v prora-
čunskem letu, za katerega je objavljen javni razpis.

Mestna občina Kranj bo za sofinanciranje izbra-
la predlagane programe na podlagi naslednjih meril:

merilo število točk
1. Dostopnost programa do 30 točk
2. Vsebina in kakovost programa do 30 točk
3. Izdelana organizacijska shema 

izvedbe programa do 20 točk
4. Izdelana zaprta in realna finančna 

konstrukcija izvedbe programa do 20 točk

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni 
prijavitelj, je 100.

1. Dostopnost programa:
1.1 za uporabnike brezplačno, število uporabnikov, ki 
jim je program namenjen
do 501 član v upokojenskem društvu 3 točke
do 1001 član v upokojenskem društvu 5 točk
od 1001 član v upokojenskem društvu 20 točk
1.2 začetek delovanja društva
od 3 let do 30 let 3 točke
od 30 let do 40 let 5 točk
več kot 40 let 10 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže 
posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 30.

2. Vsebina programa bo ocenjena na naslednji način:
2.1 štiri do pet interesnih področij 15 točk
2.2 dva do tri interesna področja 10 točk
2.3 eno interesno področje 5 točk
Interesno področje se točkuje pod pogojem, da 
združuje minimalno tri ponavljajoče se aktivnosti ali 
enkratne dogodke.
Kakovost in način izvedbe programa:
2.4 kakovost predloženega programa 15 točk
2.5 novosti v programski ponudbi 10 točk
2.6 način izvedbe, metode 5 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže 
posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 30.

3. Izdelana organizacijska shema izvedbe programa 
bo ocenjena na naslednji način:
3.1 program ima natančno določene cilje 5 točk
3.2 za izvedbo programa je izdelan časovni 
načrt 5 točk
3.3 program bodo izvajali strokovno 
usposobljeni izvajalci/posamezniki (navedba 
stroke) 5 točk
3.4 prijavitelj ima izdelane kriterije, po 
katerih bo po končani izvedbi programa 
ocenil njegovo uspešnost 5 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže 
posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 20.

4. Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija 
izvedbe programa bo ocenjena na naslednji način:
4.1 program ima jasno opredeljene vire 
financiranja 4 točke
4.2 program bo financiran iz več kot dveh 
virov (mišljena so sredstva, pridobljena na 
podlagi predmetnega razpisa in sredstva, 
pridobljena iz ostalih virov) 3 točke
4.3 program ima jasno opredeljene stroške 
in njihovo namembnost 4 točke
4.4 pričakovana višina sofinanciranja 
programa s strani Mestne občine Kranj 9 točk

Višina zaprošenih sredstev za posamezen program 
ne sme presegati 25 odstotkov celotne vrednosti posa-
meznega programa.

Pričakovana višina sofinanciranja programa s strani 
Mestne občine Kranj bo ovrednotena na naslednji način:

delež pričakovanega sofinanciranja število točk
od/nad do
0 % 20 % 9
20 % 25 % 1

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posa-
mezen prijavitelj po tem kriteriju, je 20.
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Vloge, ki bodo dosegle od možnih 100 točk 40 točk 
in manj, bodo zavrnjene.

Mestna občina Kranj bo posamezne programe so-
financirala do višine razpoložljivih sredstev. Višina sred-
stev, ki jih bo prejela posamezna vloga, bo izračunana 
na podlagi točk, ki jih bo v postopku ocenjevanja in na 
podlagi zgoraj navedenih meril dobila posamezna vloga.

Povzetek načina ocenjevanja:
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami. Višina 

odobrenih sredstev za program bo dodeljena na podla-
gi višine zaprošenih sredstev in rezultatov ocenjevanja 
vlog (dobljeno števila točk pri ocenjevanju), v sorazmer-
nem deležu višine zaprošenih sredstev vseh prijaviteljev 
in razpoložljivih sredstev za leto javnega razpisa za sofi-
nanciranje programov upokojenskih društev.

Višina zaprošenih sredstev za posamezen program 
ne sme presegati 25 odstotkov celotne vrednosti posa-
meznega programa.

V kolikor prijavitelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, 
ki so pomembni pri ocenjevanju in komisija zgoraj na-
vedenih kriterijev ne bo mogla uporabiti (določenega 
podatka ali navedbe ne bo), bo po odgovarjajočemu 
kriteriju prijavitelj dobil 0 točk.

5. Zainteresirani prijavitelji lahko oddajo največ eno 
vlogo za izvedbo enega letnega programa iz tega jav-
nega razpisa. Letni program mora biti razdeljen na več 
posameznih interesnih področij (npr. rekreacija, izobra-
ževanje, družabnost, preventivne aktivnosti ...), vsako 
področje vsebuje najmanj 3 aktivnosti ali enkratne do-
godke.

6. Vloge programov prijaviteljev bodo ocenjene 
v skladu z naslednjimi merili:

– dostopnost programa;
– vsebina programa;
– izdelana organizacijska shema izvedbe programa;
– izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija 

izvedbe programa.
Programi bodo ocenjeni po zgoraj navedenih krite-

rijih in na način, ki je natančneje opredeljen v razpisni 
dokumentaciji.

7. Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na 
voljo na spletni strani Mestne občine Kranj: www.kranj.si 
ter v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj. Dodatne 
informacije lahko dobijo interesenti osebno pri višji sve-
tovalki, Maji Pritekelj Brus, na tel. 04/2373371 ali preko 
epošte maja.pritekelj@kranj.si.

8. Rok za oddajo vlog programov je sreda, 8. 1. 
2020. Vloge morajo v celoti izpolnjevati zahteve tega 
javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

9. Informacije v zvezi z javnim razpisom za-
interesirani vlagatelji dobijo na MOK, Uradu za 
družbene dejavnosti, od 6. 12. 2019 do 6. 1. 2020, 
in sicer po tel. 04/2373371 ali elektronski pošti 

maja.pritekelj@kranj.si ali po predhodni najavi na indi-
vidualnih inštrukcijah v sobi 89, upravne stavbe MOK, 
do vključno 6. 1. 2020.

10. Prijavitelji morajo oddati vloge, ali priporočeno 
po pošti v zaprti ovojnici, na kateri je naveden naslov: 
Mestna občina Kranj, Urad za družbene dejavnosti, 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, s pripisom: »Ne odpiraj – 
programi upokojenskih društev v letu 2020«; na hrbtni 
strani ovojnice mora biti obvezno naveden polni naziv 
in naslov prijavitelja ali osebno v sprejemno pisarno 
Mestne občine Kranj.

11. Vloge, prispele na javni razpis, odpre Komisija 
za odpiranje vlog programov na področju veteranskih or-
ganizacij in upokojenskih društev, imenovana s sklepom 
župana Mestne občine Kranj in o tem sestavi zapisnik. 
Odpiranje vlog bo najkasneje v osmih dneh od izteka 
roka za dostavo vlog in ne bo javno. Na podlagi ugoto-
vitev zapisnika izda direktor občinske uprave oziroma od 
njega pooblaščena oseba sklep o zavrženju vlog, ki so 
bile prepozne ali so jih vložile neupravičene osebe. Ko-
misija za odpiranje vlog programov na področju veteran-
skih organizacij in upokojenskih društev pa vlagatelje, 
katerih vloge so nepopolne glede izpolnjevanja pogojev 
tega javnega razpisa, pozove k dopolnitvi vlog. Rok za 
dopolnitev vlog je 5 dni od prejema poziva. Če vlagatelj 
vloge v roku ne dopolni, se njegova vloga zavrže. Zo-
per sklep o zavrženju vloge lahko vlagatelj v roku 8 dni 
po prejemu sklepa vloži pritožbo, o kateri odloča župan 
Mestne občine Kranj.

12. Ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog 
izvede Komisija za vrednotenje programov na področju 
veteranskih organizacij in upokojenskih društev, imeno-
vana s sklepom župana Mestne občine Kranj. Komisija 
za vrednotenje programov na področju veteranskih or-
ganizacij in upokojenskih društev ovrednoti programe 
na podlagi kriterijev iz tega razpisa. Komisija za vre-
dnotenje programov na področju veteranskih organiza-
cij in upokojenskih društev po izvedenem ocenjevanju 
vlog pripravi predlog sofinanciranja in poročilo. Direktor 
oziroma od njega pooblaščena oseba Mestne občine 
Kranj izda sklepe o sofinanciranju programov izbranim 
izvajalcem. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pred-
vidoma obveščeni z odločbo najpozneje v 30 dneh po 
sprejeti končni odločitvi, vendar šele po sprejemu prora-
čuna za leto 2020. Zoper sklep je možna pritožba v roku 
8 dni na župana Mestne občine Kranj.

Mestna občina Kranj pošlje izbranemu vlagatelju 
sklep o izboru in ga hkrati pozove za podpis pogodbe.

Če izbrani vlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva 
nanj ne odzove se šteje, da je umaknil vlogo za sofinan-
ciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini 
Kranj za leto 2020.

Mestna občina Kranj
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Št. 70448/2019 Ob3493/19
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona 

o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/07 – ZSRegB, 45/08 in 91/13) ter skladno 
z Odredbo o številu in sedežih notarskih mest (Uradni 
list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06, 
7/07, 8/07, 69/08, 23/09 in 38/09), Ministrstvo za pra-
vosodje razpisuje

eno prosto notarsko mesto
s sedežem v Ljub ljani

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

je iz 8. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSRegB, 45/08 
in 91/13, v nadaljevanju: ZN). Uporabljeni izrazi, zapisa-
ni v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot 
nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

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

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

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

3. dokazilo, da ima kandidat opremo in prostore, ki 
so potrebni in primerni za opravljanje notariata (8. točka 
prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo biti iz 
dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvi-
dni zemljiško knjižni podatki, v primeru neskladja med 
dejanskim in zemljiško knjižnim stanjem pa tudi vse pred-
hodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo pogod-
bo podpisala upravičena oseba,

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

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

– je poslovno sposoben (2. točka prvega od-
stavka 8. člena ZN),

– ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni na-
slov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslo-
va diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma je 
v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja prava, 
ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju in priloženim 
mnenjem o izobraževanju ali z odločbo o priznavanju 
izobraževanja za namen zaposlovanja ali z odločbo o no-
strifikaciji (3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datu-
ma opravljenega izpita (4. točka prvega odstavka 8. čle-
na ZN),

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega de-
janja, zaradi katerega je moralno nevreden za opravlja-
nje notariata (6. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega od-
stavka 8. člena ZN).

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

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

Razpisi delovnih mest

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

Kandidati naj se v primeru prijave na prosto notar-
sko mesto s sedežem v Ljub ljani sklicujejo na številko 
70448/2019. Izbrani kandidat bo na omenjeno notarsko 
mesto lahko imenovan najprej z dnem 1. 7. 2020.

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

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-3494/19
V skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list 

RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) 
Svet zavoda Glasbene šole Sevnica, Cesta na grad 22, 
8290 Sevnica, razpisuje delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP2D, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj).

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

Predvideni začetek dela bo dne 28. 4. 2020.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-

nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda GŠ Sevnica, Cesta na 
grad 22, 8290 Sevnica, z oznako »Prijava na razpis za 
ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Glasbene šole Sevnica

Su KS 55/20192 Ob3495/19
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

2 prosti mesti višjih sodnikov
na Višjem delovnem in socialnem sodišču  

s predvideno razporeditvijo na oddelek  
za individualne in kolektivne delovne spore
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za 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.
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Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– 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: 

ht tp: / /www.europass.cedefop.europa.eu/euro-
pass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opi-
som strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega 
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o sodniški službi z dokazili, in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za iz-
volitev 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 720/20172 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.

Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljub ljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 Ob3497/19
Svet zavoda Vrtca Ivana Glinška Maribor na podla-

gi sklepa 12. redne seje z dne 28. 11. 2019 in v skladu 
z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP2D, 
47/15 – ZOFVIJ, 46/16 – ZOFVIL; v nadaljevanju 
ZOFVI) razpisuje delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 

št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP2D, 2/15 Odl. US: Ul269/1224 in 47/15; v na-
daljnjem besedilu: ZOFVI).

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

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo imeno-
van 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:

– o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpi-
tu, opravljenem ravnateljskem izpitu,

– o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da 

kandidat ni v kazenskem postopku (ob oddaji vlogi ne 
smeta biti starejši od 30 dni),
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavo-
da Vrtca Ivana Glinška Maribor, Gledališka ul. 6, 2000 
Maribor, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

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

K prijavi pa lahko priloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 

v zakonitem roku.
S pomanjkljivimi vlogami bo svet zavoda ravnal kot 

z nepopolnimi vlogami.
Svet zavoda Vrtca Ivana Glinška Maribor

 Ob-3499/19
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slove-

nije – Soča, Linhartova 51, Ljub ljana, na podlagi 14. čle-
na Statuta javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni 
rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča z dne 
19. 9. 2017 ter sklepa 6. redne seje sveta inštituta Univer-
zitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča 
z dne 18. septembra 2019, razpisuje delovno mesto

generalnega direktorja inštituta
Za generalnega direktorja inštituta lahko kandidira 

oseba, ki poleg izpolnjevanja splošnih pogojev po zako-
nu izpolnjuje tudi naslednje pogoje:

– ima univerzitetno izobrazbo,
– ustrezno prakso in poslovna znanja s področja 

dejavnosti inštituta,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi or-

ganizacijskimi in upravljalskimi znanji,
– znanje enega od svetovnih tujih jezikov.
Pogodbo o zaposlitvi bomo z izbranim kandidatom 

oziroma kandidatko sklenili za štiriletni mandat.
Ponudbe z življenjepisi in dokazili o izpolnjevanju 

razpisnih pogojev naj kandidati oziroma kandidatke po-
šljejo v 10 dneh po objavi na gornji naslov s pripisom 
»razpis za generalnega direktorja inštituta«. Zaželeno 
je, da kandidat oziroma kandidatka predloži vizijo in 
strategijo razvoja inštituta.

Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh 
po imenovanju izbranega kandidata oziroma kandidatke.

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut  
Republike Slovenije – Soča

 Ob3507/19
Na podlagi sklepa 3. redne seje Sveta zavoda 

Ljudske univerze Ajdovščina z dne 26. 11. 2019 ter 
skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgo-
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je in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP2D, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in Zako-
nom o izo braževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18), 
Svet zavoda Ljudske univerze Ajdovščina razpisuje 
delovno mesto

direktorja/direktorice
Ljudske univerze Ajdovščina

Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funk-
cijo direktorja/direktorice izpolnjevati splošne zakonske 
pogoje in posebne pogoje:

– izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za 
pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izo-
brazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu 
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi 
druge stopnje,

– pedagoškoandragoško izobrazbo v skladu z za-
konom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in 
izobraževanja,

– opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izo
braževanja,

– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj 
tri leta v izobraževanju odraslih,

– sposobnost za vodenje in organiziranje dela.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 

5 let. Predvideni začetek dela je 8. 5. 2020.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev, potrdilo iz kazenske evidence o nekaznova-
nosti, ki ne sme biti starejše od enega meseca (Mini-
strstvo za pravosodje), potrdilo sodišča, da oseba ni 
v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od ene-
ga meseca (pristojno okrajno sodišče), program vode-
nja zavoda, dosedanje delovne izkušnje, iz katerih bo 
razvidna sposobnost za vodenje in organiziranje dela 
ter kratek življenjepis, pošljite na naslov: Svet zavoda 
Ljudska univerza Ajdovščina, Stritarjeva ulica 1a, 5270 
Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za direktor-
ja/direktorico«.

Rok za oddajo prijav je 18. december 2019. Kot 
pravočasne se bodo štele tudi vloge, ki bodo zadnji dan 
roka oddane s priporočeno pošiljko.

Svet zavoda nepopolnih vlog in vlog v e-obliki ne bo 
obravnaval. Vloge se iz nadaljnjega postopka izločijo in 
bodo zavržene. Prav tako se zavržejo prepozno vložene 
kandidature.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Ljudske univerze Ajdovščina

 Ob-3508/19
Svet zavoda Vrtca Jarše, Rožičeva ulica 10, 1000 

Ljub ljana, na podlagi sklepa 9. redne seje Sveta Vrtca 
Jarše z dne 23. 10. 2019 razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat za imenovanje na funkcijo ravnatelja mora 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – 
popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP2D, 47/15, 
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljevanju 
ZOFVI):

1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih 
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje ozi-
roma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza 
izobrazbi druge stopnje oziroma izobrazbo po prehodnih 
določbah ZVrt,

2. izpolnjuje druge pogoje za vzgojitelja ali za sve-
tovalnega delavca v vrtcu,

3. ima pridobljeno pedagoško izobrazbo in oprav
ljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, 
v skladu z zakonom,

4. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj 
pet let naziv mentor,

5. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo 
pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,

6. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju.

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organi-
zacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Vrtca 
Jarše, Ljub ljana.

Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje 5 let.
Predviden pričetek dela je 1. 4. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev: dokazilo o izobrazbi, dokazilo o nazivu, doka-
zilo o opravljenem strokovnem izpitu, dokazilo o opra-
vljenem ravnateljskem izpitu (ni obvezno), dokazilo 
o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku (oba potrdila ne smeta biti sta-
rejša od 30 dni), kandidati pošljejo najpozneje do 16. 12. 
2019 na naslov: Svet zavoda Vrtca Jarše, Rožičeva 
ulica 10, 1000 Ljub ljana, z oznako: »Ne odpiraj – Prijava 
na razpis za ravnatelja/ico«.

Kandidati morajo k prijavi priložiti tudi program vo-
denja Vrtca Jarše za mandatno obdobje ter kratek živ
ljenjepis.

Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o imeno-
vanju prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Vrtca Jarše

Št. 02/020/01/2-1 Ob-3519/19

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih 
(Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami in dopolnitva-
mi) objavlja Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, 
Ulica talcev 9, 2000 Maribor, javni razpis za delovno 
mesto

vodja centra/službe/delovne enote III – m/ž,
v organizacijski enoti Medicina dela, prometa in 

športa, za mandatno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega 
imenovanja.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno me-
sto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– visoka strokovna izobrazba, smer zdravstvena 
nega oziroma višje šolska izobrazba (prejšnja) smer 
zdravstvena nega;

– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje ure-

jevalnikov besedil, preglednic, internet, epošta).
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer 
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je raz-
vidna delovna doba;

– program dela in razvoja zdravstvene nege v or-
ganizacijski enoti.

Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek življenjepis in 
da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi 
druga znanja in veščine, ki si jih je pridobil.
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Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v iz-
birni postopek.

Kandidat vloži prijavo na naslov: Zdravstveni dom 
dr. Adolfa Drolca Maribor, Služba za pravno kadrovske 
zadeve, Ulica talcev 9, 2000 Maribor.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Št. 70186/2019 Ob3520/19
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi pr-

vega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu 
(Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT1, 21/12 – ZDU1F, 
47/12 – ZDT1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU1G, 
48/13 – ZSKZDČEU1, 19/15 – ZDT1B, 23/17 – ZSSve 
in 36/19; ZDT1)

1 prosto mesto okrajnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne 

pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene v 8. čle-
nu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07, 
91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13, 17/15, 23/17 in 36/19; 
ZSS) in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrajne-
ga državnega tožilca, določene v 24. členu ZDT1.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

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

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

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

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

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

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

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

– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 
prava,

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

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

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT1 
pridobi Ministrstvo za pravosodje.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Ljub ljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-3521/19
Na podlagi 10. člena Statuta JGZ Rinka in sklepa 

Upravnega odbora z dne 2. 12. 2019, JGZ Rinka, Lin-
hartova ulica 3, 3000 Celje, objavlja razpis za prosto 
delovno mesto

direktorja
JGZ Rinka Celje (m/ž)

Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis, morajo po-
leg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:

– imeti najmanj visokošolsko univerzitetno izobraz-
bo (prejšnjo) oziroma specialistično izobraževanje po 
visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializaci-
ja po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) oziro-
ma magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni 
izo brazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski strokovni 
izobrazbi (prejšnja) oziroma magistrsko izobraževanje 
(druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga 
bolonjska stopnja);

– imeti najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega 
pet let delovnih izkušenj na vodilnih oziroma vodstvenih 
delovnih mestih;

– obvladati višjo raven znanja enega tujega jezika.
Kandidat za direktorja JGZ Rinka mora v postopku 

razpisa predložiti svojo zamisel oziroma program razvo-
ja in delovanja JGZ Rinka.

Mandat direktorja JGZ Rinka traja štiri leta. Prijave 
z dokazili o izpolnjevanju pogojev, s kratkim življenje-
pisom, opisom dosedanjega dela in zamislijo oziroma 
programom razvoja delovanja JGZ Rinka, kandidati po-
šljejo priporočeno v zaprti kuverti, v 8 dneh po objavi 
razpisa na naslov: JGZ Rinka, Linhartova ulica 3, 3000 
Celje, s pripisom »Za razpis direktorja«. Kandidati bodo 
o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po odločitvi Upravne-
ga odbora.

JGZ Rinka
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Št. 41001-806/2019-15 Ob-3501/19

Javni poziv promotorjem
k oddaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo  

javno-zasebnega partnerstva za projekt »Izgradnja 
garažne hiše in poslovnih objektov  

na zemljišču pod pomožnim nogometnim igriščem 
ob Strossmajerjevi ulici v lasti Mestne občine 

Maribor«
1. Povabilo k oddaji vloge
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 

2000 Maribor, na podlagi 32. člena Zakona o javnoza-
sebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nada-
ljevanju: ZJZP) poziva vse potencialne promotorje (za-
interesirane pravne in fizične osebe) k podaji vlog o za-
interesiranosti za izvedbo javnozasebnega partnerstva 
za projekt »Izgradnja garažne hiše in poslovnih objektov 
na zemljišču pod pomožnim nogometnim igriščem ob 
Strossmajerjevi ulici v lasti Mestne občine Maribor«.

Zainteresirane promotorje vabimo, da oddajo vlogo 
o zainteresiranosti za izvedbo javnozasebnega partner-
stva, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predme-
tnim pozivom, ZJZP, Pravilnikom o vsebini upravičenosti 
izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partner-
stva (Uradni list RS, št. 32/07) ter Uredbo o enotni meto-
dologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumen-
tacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 
54/10 in 27/16) ter ostalimi zakonskimi in podzakonskimi 
akti navedenimi v točki 2.4.

2. Navodila promotorjem za izdelavo vloge
2.1. Naročnik (javni partner)
Naziv: Mestna občina Maribor
Naslov: Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Telefon: 02/2201000
Faks: 02/2201207
Spletni naslov: http://www.maribor.si/javni razpisi
enaslov: mestna.obcina@maribor.si
Zakoniti zastopnik: Aleksander Saša Arsenovič, žu-

pan
Kontaktna oseba naročnika: Teobald Pajnik, vodja 

Službe za razvojne projekte in investicije
Telefon kontaktne osebe: +386(02)2201182 oziro-

ma +386(0)51/674630
enaslov kontaktne osebe: teobald.pajnik@mari-

bor.si
2.2. Predmet javnega poziva
Ime projekta: Izgradnja garažne hiše in poslov-

nih objektov na zemljišču pod pomožnim nogometnim 
igriščem ob Strossmajerjevi ulici v lasti Mestne občine 
Maribor.

Številka javnega poziva: 41001806/2019.
Vrsta postopka: Poziv promotorjem na podlagi 32., 

33. in 34. člena ZJZP v okviru predhodnega postopka 
javnozasebnega partnerstva.

Predmet javnega poziva: Javni partner poziva vse 
potencialne promotorje (zainteresirane pravne in fizič-
ne osebe) k podaji vlog o zainteresiranosti za izved-
bo javnozasebnega partnerstva za projekt »Izgradnja 
garažne hiše in poslovnih objektov na zemljišču pod 
pomožnim nogometnim igriščem ob Strossmajerjevi uli-
ci v lasti Mestne občine Maribor«, ki obsega izgradnjo 
in upravljanje objekta (garažne hiše in dela poslovnih 
objektov) za daljše časovno obdobje po modelu BOT 

Druge objave

(izgradi – upravljaj – prenesi v posest in last). V primeru 
vzpostavitve podlage za načrtovano ureditev v sklopu 
občinskega prostorskega načrta (OPN) je opcijsko mo-
goče del (ne pretežni) poslovnih objektov nameniti tudi 
za stanovanja. Slednji del ni vezan na model BOT.

Predlagani model BOT je predlog, lahko pa posa-
mezni promotor ponudi drug model/obliko javno zaseb-
nega partnerstva.

Osnovni podatki o poslovnih objektih in garažni hiši:
Poslovni objekt A
P+5 – skupaj bruto kvadratura cca 10.021 m2

bruto kvadratura P cca 1.021 m2

bruto kvadratura 1–5 cca 1.800 m2

B
Poslovni objekt B
P+5 – skupaj bruto kvadratura cca 3.048 m2

bruto kvadratura P cca 307 m2

bruto kvadratura 1–4 cca 607 m2

bruto kvadratura 5 cca 313 m2

C
Poslovni objekt C
P+3 – skupaj bruto kvadratura cca 3.535 m2

bruto kvadratura P cca 750 m2

bruto kvadratura 1 cca 1.515 m2

bruto kvadratura 2 cca 874 m2

bruto kvadratura 3 cca 396 m2

D
Poslovni objekt D
P – bruto kvadratura objekta cca 960 m2

garaža
Garažna hiša
2K+P – skupaj bruto kvadratura cca 40.069 m2* 

v primeru, da se objekt D ne izvede
bruto kvadratura P cca 10.945 m2 – 11.971 m2* 

v primeru, da se objekt D ne izvede
bruto kvadratura 1K cca 14.049 m2

bruto kvadratura 2K cca 14.049 m2

2K+P – št. parkirnih mest: 1274–1316* v primeru, 
da se objekt D ne izvede

P – št. parkirnih mest: 350–392* v primeru, da se 
objekt D ne izvede

1K – št. parkirnih mest: 462
2K – št. parkirnih mest: 462
Javni rabi bodo namenjene površine v vseh pri-

tličnih poslovnih objektih. Na platoju garažne hiše bo 
nogometno igrišče z umetno travo velikosti 64 x 100 m, 
ki bo prav tako namenjeno javni rabi.

Investicija je predvidena na parcelah del 1358, 
1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366 in 1367, vse 
k.o. Koroška vrata. Navedene parcele so v solastništvu 
civilnopravne osebe oziroma v lastništvu fizične osebe, 
pri čemer se javni partner zavezuje pred pričetkom in-
vesticije s solastnikom/lastnikom urediti premoženjsko 
pravna vprašanja/opcija – premoženjsko pravna vpra-
šanja bo uredil investitor/.

Sestavni del poziva promotorjem sta idejna ski-
ca ter smernice ureditve prometnega režima območja 
(priloga).

Zgoraj navedene kvadrature in etažnosti objektov 
so povzete po idejni skici – Osnutku strokovne podlage 
za nogometno igrišče za vadbo Ljudski vrt (priloga 3). 
Z osnutkom strokovne podlage predvidene ureditve še 
nimajo podlage za izvedbo v prostorskih aktih – za ume-
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stitev načrtovanih ureditev v prostor je potrebna predho-
dna izdelava izvedbenega prostorskega akta (občinski 
podrobni prostorski načrt) ali pa umestitev načrtovanih 
ureditev v občinski prostorski načrt (OPN) s podrobnej-
šimi prostorskimi izvedbenimi pogoji, ki se za enoto ure-
janja prostora določijo z enako natančnostjo in v taki 
vsebini, kot ju določa pravilnik, ki ureja vsebino, obliko 
in način priprave občinskega podrobnega prostorskega 
načrta. V primeru vzpostavitve podlage za načrtovano 
ureditev v sklopu občinskega prostorskega načrta (OPN) 
je opcijsko mogoče del (ne pretežni) poslovnih objektov 
nameniti tudi za stanovanja. Opozarjamo, da se v postop-
ke priprave izvedbenih prostorskih aktov vključujejo rele-
vantni nosilci urejanja prostora, ki lahko s svojimi pogoji 
pomembno vplivajo na končno projektno rešitev.

2.3. Objava javnega poziva
Javni poziv promotorjem je objavljen na spletni stra-

ni javnega partnerja Mestne občine Maribor, in sicer na 
naslovu: http://www.maribor.si/ in v Uradnem listu RS.

2.4. Pravne podlage za izvedbo javnega poziva
– Zakon o javnozasebnem partnerstvu, ZJZP (Ura-

dni list RS, št. 127/06);
– Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta 

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);

– ter ostale veljavne zakonodaje na področju pred-
meta javnozasebnega partnerstva, ki jo mora promotor 
pri pripravi vloge upoštevati.

Območje posega ureja Odlok o ureditvenem načrtu 
Športnorekreacijskega območja Ljudski vrt (Medobčin-
ski uradni vestnik, št. 14/97, 25/02, 24/04, 20/09, 26/14 
– tehnični popravek in 5/18).

2.5. Oblike javnozasebnega partnerstva
V skladu z drugim odstavkom 33. člena ZJZP javni 

partner s tem pozivom ne prejudicira oblike javnozaseb-
nega partnerstva, vsebine odločitve in akta o javnoza-
sebnem partnerstvu.

2.6. Pristojnost dajanja informacij o javnem pozivu
Vso potrebno dokumentacijo za pripravo vloge 

o zainteresiranosti lahko promotorji najdejo na sple-
tni strani Mestne občine Maribor://www.maribor.si (pod 
Javne objave; Pozivi, obvestila, ugotovitvene odločbe, 
javne razgrnitve in druge objave). Morebitne dodatne 
informacije lahko promotorji pridobijo pri osebi, pristojni 
za dajanje informacij, to je pri Teobaldu Pajniku. Vsa 
vprašanja postavljajo zainteresirane osebe pisno po po-
šti ali na enaslov pristojne osebe: teobald.pajnik@mari-
bor.si Vprašanja lahko zainteresirane osebe postavljajo 
najkasneje do 14. 2. 2020. Na vprašanja ali zahteve 
za pojasnila, postavljena po tem roku, javni partner ne 
bo odgovarjal. Pristojna oseba na zahtevo potencialnih 
promotorjev letem posreduje še drugo relevantno do-
kumentacijo predmetnega projekta, s katero razpolaga 
javni partner. Vse odgovore na vprašanja bo javni par-
tner objavil na spletni strani, kjer je objavljen ta poziv.

2.7. Ogled
Na osnovi izkazanega interesa promotorja, ob pred-

hodni pisni najavi, ki mora biti podana na naslov osebe, 
pristojne za dajanje informacij, je možen tudi ogled, naj-
pozneje do 14. 2. 2020.

2.8. Rok izvedbe investicije
Rok izvedbe investicije je do konca leta 2023. V pri-

meru potrebnih sprememb prostorskega akta – Odloka 
o ureditvenem načrtu športnorekreacijskega območja 
Ljudski vrt, se čas izvedbe investicije podaljša za čas, 
ki je potreben za spremembo akta.

2.9. Variante vlog o zainteresiranosti
Variantne vloge o zainteresiranosti so dopustne. 

V kolikor bo za presojo variantnih rešitev potrebno poja-
snilo ali dokumentacija, si javni partner pridržuje pravico 
do poziva promotorjem v fazi ocenjevanja vlog.

2.10. Dodatno
Dokumentacijo, ki jo bodo promotorji prejeli, lahko 

uporabijo le za namene izdelave vloge o zainteresira-
nosti. Javni partner lahko po izvedenem odpiranju vlog 
organizira sestanke s promotorji, na katerih bodo imeli 
leti možnost dodatno predstaviti vsebino vloge o zain-
teresiranosti. Sestanki bodo vodeni z vsakim promotor-
jem ločeno. Termine sestankov bo javni partner uskladil 
naknadno. Predmetni javni poziv je neobvezujoč doku-
ment, ki izkazuje namen javnega partnerja. Končna obli-
ka modela javnozasebnega partnerstva, obseg, vsebi-
na, časovna izvedba projekta in obveznosti partnerjev 
bodo opredeljene v postopku javnega razpisa za izbiro 
zasebnega partnerja. Javni partner lahko obseg investi-
cije po potrebi tudi spremeni ali dopolni in o tem obvesti 
vse promotorje. Prav tako lahko promotorji predlagajo 
dodatne ukrepe, za katere menijo ali imajo informacije 
o tem, da bi bili primerni za izvedbo, vendar javni partner 
tega ni dolžan upoštevati.

3. Vloga
3.1. Zahtevana vsebina in oblika vloge o zaintere-

siranosti
Iz Vloge o zainteresiranosti morajo biti jasno razvi-

dne vse informacije o zainteresirani osebi za javnoza-
sebno partnerstvo, ki vplivajo ali bi lahko kakorkoli vpli-
vale na presojo javnega partnerja o primernosti izved-
be predmeta javnega poziva v obliki javnozasebnega 
partnerstva.

Dokumentacija, ki jo javnemu partnerju predloži 
zainteresirana oseba, mora biti pripravljena v skladu 
z 2. členom Pravilnika o vsebini upravičenosti izvedbe 
projekta po modelu javnozasebnega partnerstva.

Vloga promotorja o zainteresiranosti za izvedbo 
javnozasebnega partnerstva mora vsebovati:

1. Vlogo z osnovnimi podatki promotorja (obrazec 
– priloga 1);

2. predstavitev promotorja, ki naj zajema vsaj:
– opis razvojnih in organizacijskih možnosti in spo-

sobnosti promotorja (t. i. analiza razvojnih možnosti in 
sposobnosti),

– opredelitev finančnih sposobnosti promotorja,
– opredelitev tehničnih sposobnosti promotorja 

(npr. referenc na primerljivih projektih),
– opredelitev kadrovskih sposobnosti promotorja;
3. idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in teh-

nične specifikacije, ki naj zajema vsaj:
– predlog oblike javnozasebnega partnerstva,
– predlog izvedbe projekta;
4. prikaz ocenjene vrednosti investicije ter pred-

videne finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidna 
tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oce-
no vrednosti posameznega prevzetega tveganja, ki naj 
zajema vsaj:

– predlog modela financiranja javnozasebnega 
partnerstva,

– opredelitev in razčlenitev vložkov in zavez zaseb-
nega partnerja,

– opredelitev in razčlenitev vložkov in zavez zaseb-
nega partnerja;

5. ekonomsko oceno projekta;
6. časovni načrt izvedbe, ki naj zajema:
– predvideno trajanje razmerja javnozasebnega 

partnerstva,
– terminski plan izvedbe posameznih aktivnosti 

(projektiranje, gradnja, model upravljanja, obseg in vse-
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bino morebitnega upravljanja, letni nivo storitve uprav
ljanja projekta);

7. oceno prihodkov in stroškov v času življenjske 
dobe projekta;

8. pričakovani donos na vložen kapital;
9. vloge lahko vsebujejo tudi predloge:
– pogodbe o izvedbi javnozasebnega partnerstva,
– o izvedbi samega projekta z opredelitvijo različnih 

variant in možnosti ter opredelitvijo prednosti in slabosti 
posamezne predlagane variante pred varianto, ki je raz-
vidna iz dokumentacije javnega partnerja.

V okviru vloge mora promotor poleg prej navedene 
dokumentacije glede na dejstvo, da gra za investicijski 
projekt, vključiti tudi minimalno vsebino, kot jo glede 
na vrednost predlagane investicije opredeljuje Uredba 
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicij-
ske dokumentacije na področju javnih financ.

3.2. Način in rok oddaje vloge o zainteresiranosti
Vloge o zainteresiranosti lahko promotorji posredu-

jejo v zaprti ovojnici na naslov Mestna občina Maribor, 
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, s pripisom »Ne 
odpiraj – Vloga o zainteresiranosti za izvedbo javnoza-
sebnega partnerstva za projekt »Izgradnja garažne hiše 
in poslovnih objektov na zemljišču pod pomožnim nogo-
metnim igriščem ob Strossmajerjevi ulici v lasti Mestne 
občine Maribor««.

Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti in zape-
čateni ovojnici, na kateri je nalepljen pravilno izpolnjen 
obrazec Ovojnica, v prilogi 2.

Vloga naj bo sestavljena iz enega originalnega iz-
voda v papirni obliki in enega izvoda v elektronski obliki 
(na zgoščenki ali USB ključku).

Vsi listi vloge morajo biti prešiti z jamstvenikom ali 
vrvico, oba konca letega pa na zadnji (hrbtni) strani vlo-
ge pritrjena s pečatom ali lepilnim trakom, pritrditev pa 
zavarovana z žigom in podpisom osebe, ki sicer podpi-
suje vlogo. Način vezave je smiselno povzet iz 35. člena 
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSRegB, 45/08 in 91/13). 
Pregled vloge mora biti mogoč, ne da bi se pri tem pečat 
ali vrvica poškodoval.

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 javni partner 
ob pregledu vloge zahteva prevod v slovenski jezik na 
stroške promotorja.

Stroške v zvezi s pripravo vloge v celoti nosijo 
promotorji.

Rok za oddajo vlog o zainteresiranosti je najkasneje 
do 29. 2. 2020, do 10. ure. Vse vloge morajo ne glede 
na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti v vloži-
šče Mestne občine Maribor do zgoraj navedenega roka 
(prejemna teorija), sicer se bodo vloge štele za prepo-
zno prejete. Javno odpiranje ponudb bo dne 29. 2. 2020 
ob 12. uri, na naslovu javnega partnerja, sejna soba, 
II. nadstropje.

4. Pravice promotorjev: promotorji, ki bodo odda-
li vlogo o zainteresiranosti za sklenitev javnozaseb-
nega partnerstva, bodo imeli v nadaljnjem postopku 
sklepanja enake pravice kot drugi kandidati. Z oddajo 
vloge o zainteresiranosti se ne šteje, da je vlagatelj 
tudi kandidat v nadaljnjem postopku izbire izvajalca 
javnozasebnega partnerstva. Javni partner bo vse 
podatke v vlogi o zainteresiranosti, ki bodo ustrezno 
označeni, varoval kot zaupne oziroma kot poslovno 
skrivnost. Varovani ne bodo podatki, ki po zakonodaji 
ne morejo biti označeni kot poslovna skrivnost. Javni 
partner si pridržuje pravico, da vse podatke, ki ne bodo 
označeni kot poslovna skrivnost promotorja, uporabi 
pri oblikovanju končne vsebine, modela ter obsega 
razpisne dokumentacije za izbor zasebnega partnerja. 
V kolikor bodo v vlogi o zainteresiranosti za sklenitev 
javnozasebnega partnerstva priloženi dokumenti, ki 
celovito predstavljajo pravne, ekonomske, tehnične, 
okoljevarstvene ali druge pogoje za izvedbo postopka 
ali pomenijo kakšno drugače izvirno idejno rešitev, lah-
ko javni partner, skladno s predpisi, ki urejajo 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 jav-
nozasebnega partnerstva. Če javni partner na podlagi 
vloge zainteresirane 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 jav-
nozasebnega partnerstva.

5. Nadaljevanje postopka: na podlagi predlože-
ne dokumentacije promotorjev in morebitnih izvede-
nih predstavitvenih sestankov bo javni partner izdelal 
oceno o upravičenosti izvedbe projekta po modelu jav-
nozasebnega 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 javnih financ 
in dokumentacijo, ki jo bodo predložili zainteresirani 
promotorji.

Mestna občina Maribor
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Priloga 1: Vloga

                                                                                                                              Priloga 1: Vloga 
Vloga št.: _________________ 
 

PROJEKT:  

 
Poziv promotorjem k oddaji Vloge o zainteresiranosti 
za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt 
»Izgradnja garažne hiše in poslovnih objektov na 
zemljišču pod pomožnim nogometnim igriščem ob 
Strossmajerjevi ulici v lasti Mestne občine Maribor« 
 

JAVNI PARTNER:  

 
Mestna občina Maribor 
Ulica heroja Staneta 1 
2000 Maribor 
 

 
 
OSNOVNI PODATKI 
 
Gospodarski subjekt   

Sedež  

Zakoniti zastopnik  
Pooblaščena oseba za podpis 
vloge   

ID Številka za DDV   

Matična številka   

Poslovni račun   

Telefon, telefaks   

E-pošta   

Kontaktna oseba promotorja   

Elektronski naslov kontaktne osebe   

Telefon   
 
Kraj 
 
 

 
 
 
 

Žig 

 
 
 

PROMOTOR 
(ime in priimek pooblaščene osebe ter 

podpis) 
Datum 
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Priloga 2: Ovojnica   

 
 

 
 

Priloga 2: Ovojnica 
 
 
 
 
 
POŠILJATELJ (PROMOTOR): PREJEMNIK (JAVNI PARTNER): 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
»NE ODPIRAJ » 

 
VLOGA O ZAINTERESIRANOSTI 

ZA IZVEDBO  JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA ZA PROJEKT  
IZGRADNJA GARAŽNE HIŠE IN POSLOVNIH OBJEKTOV NA ZEMLJIŠČU POD POMOŽNIM 

NOGOMOMETNIM IGRIŠČEM OB STROSSMAJERJEVI ULICI V LASTI MESTNE OBČINE 
MARIBOR 

 
 
 
 
 
Št. zadeve:  

 
41001-806/2019 

 
Rok za oddajo vloge: 

 
29.2.2020 do 10.00 ure 

 
DATUM IN URA PREJEMA VLOGE: 
(izpolni vložišče javnega partnerja) 
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Priloga 3: Idejna skica

   

 
 

                                                                                                       PRILOGA 3: Idejna skica 
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Priloga 4: Projektna naloga Prometna preveritev uvozov v garažno hišo pod pomožnim igriščem stadiona Ljud-
ski vrt

   

 
 

 PRILOGA 4:  Projektna naloga Prometna preveritev uvozov v garažno hišo pod pomožnim  
                         igriščem stadiona Ljudski vrt  
 
 
 
 

 
MESTNA OBČINA MARIBOR 

MESTNA UPRAVA 
URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN 

PROSTOR 
Sektor za komunalo in promet 

 

 
Številka: 
Datum: 11.6.2019 
 
ZADEVA: PROJEKTNA NALOGA ZA IZDELAVO IDZ/IZP  
 
 

Prometna preveritev uvozov v garažno hišo pod pomožnim 
igriščem stadiona Ljudski vrt  

 
PROJEKTNA NALOGA ZA IZDELAVO IDZ/IZP 

 
 
1.0 PROJEKTNE OSNOVE IN OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 
 
Manjka navedba obstoječega Ureditvenega načrta in strokovnih podlag za Ureditveni načrt – 
zasnova garažne hiše. Uporabiti obstoječe geodetske podlage. Geodetski posnetek po izvedbi 
stadiona! 
 
Skladno s planskimi dokumenti je območje severno od Gregorčičeve ulice opredeljeno za šport 
(prostorska planska enota Rt8-Š), območje južno od Gregorčičeve ulice je opredeljeno za kulturne, 
izobraževalne in socialne dejavnosti (prostorska planska enota Rt6-KIS). 
Območje ureja Odlok o ureditvenem načrtu športno-rekreacijskega območja Ljudski vrt (MUV, št, 
23/97, 25/02, 24/04, 20/09, 26/14 (popr.), 5/18), v skladu s katerim je prostor bodoče ureditve deljen 
na tri območja: 
 
Prostor bodoče ureditve je deljen na tri območja: 

 območje Ljudski vrt – severno od Mladinske ulice 
 območje Ljudski vrt južno od Mladinske ulice 
 in območje S-6 (med Gregorčičevo in Gosposvetsko cesto) 

 
Na območju Ljudski vrt: 

je med drugim predvidena podzemna garaža ob Strossmayerjevi ulici, v katero se lahko v 
delu umestijo tudi trgovske in poslovne dejavnosti.  

Strokovne podlage za umestitev podzemne garaže je pod številko 25/04 izdelalo podjetje Com-Arh 
d.o.o, Maribor, november 2007. 

 

Na območju Rt 6-KIS niso predvideni novi posegi. 
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Osnovni prometni režim na obravnavanem območju ostane nespremenjen. 
 
Na Mladinski ulici je na območju, kjer je glavna peš povezava med območjema Ljudski vrt in Ljudski 
vrt – severno od Mladinske ulice urediti nadaljevanje promenade mimo Langerjeve vile z razširitvijo 
in rušitvijo zidu pri dvorani teniškega kluba in predvideti rekonstrukcijo obstoječega  prehoda za 
pešce  in ga združiti z ureditvijo avtobusnih postajališč (mestnega prometa). Ta ureditev je istočasno 
ukrep za zmanjšanje hitrosti na Mladinski ulici. 
 
Potrebno dnevno število parkirnih mest za osebna vozila na obravnavanem območje je 528. Število 
je določeno skladno z veljavnimi normativi v odvisnosti od vrste športnih naprav in spremljajočih 
dejavnosti.  
 
Ob prireditvah je za krajši čas glede na število obiskovalcev je potrebno zagotavljati 840 do 1260 
parkirnih mest, če so prireditve sočasno v vseh objektih. Samo za nogometne tekme je potrebno 
633 do 950 parkirnih mest. Po normativih FIF-e je to število še večje: 1666 PM za osebna vozila in 
83 PM za avtobuse. Ker tako velikega števila parkirnih mest na nivoju terena območja širšega 
mestnega središča ni upravičeno in možno zgraditi, je se zagotavljajo nivojska parkirišča ob ulicah 
in cestah, kjer je to možno skladno s predpisi. Preostala parkirna mesta se zagotovi v predvideni 
novi garažni hiši pod pomožnim igriščem Ljudskega vrta. 
 
Za podzemno garažo se predvideva en uvoz , ki bi bil izveden na mestu obstoječega tro-krakega 
križišča Strossmayerjeve in Krekove. 
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Drugi ločeni uvoz oziroma izvoz pa se predvideva iz Mladinske oziroma  Gregorčičeve. 
Gre za ločen uvoz/izvoz namenjen za avtobuse z ekipami in za protokolarna vozila. 
 
Mladinska ulica: 
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Gregorčičeva ulica 
 

 
 

 
 
Območje podaljšanja promenade in prehoda za pešce: 
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2.0 PREDLOG REŠITVE 
 

 Na nivoju IDZ/IZP projektne dokumentacije je potrebna prometno/gradbena umestitev 
uvozov/izvozov  v garažno hišo in ureditev podaljška promenade preko Mladinske ulice do 
območja Ljudski vrt sever 

 Izvedba kapacitetne analize priključevanja garažne hiše s prikazom nivoja uslug v prometnih 
konicah 

 Izdelava geodetskega posnetka 
 

‐         

 
 
Izdelava IDZ 
 
Uvoz/izvoz v obstoječem trikrakem križišču Strosmayerjeve in Krekove ulice  
    
Za predmetni uvoz v obstoječem trikrakem križišču Strosmayerjeve in Krekove ulice    je potrebno 
izdelati dve varianti na geodetskem posnetku v skladu s pravili stroke, ki jih predvideva Gradbeni 
zakon. Projektant izdela dve varianti ureditve uvoza. Projektant je dolžan variante predstaviti 
naročniku, ki nato skupaj s projektantom izbere varianto, ki je osnova za izdelavo IZP za pridobitev 
projektnih pogojev. Varianti sta: 

 preureditev križišča v krožišče in uvoz v garažno hišo iz krožišča iz 4 kraka krožnega 
križišča 

 Izvedba semaforizacije omenjenega križišča in uvoz iz 4 krakega  križišča 
 
Uvoz/izvoz iz Mladinske oziroma  Gregorčičeve za avtobuse in protokolarna vozila 
 
Za predmetni uvoz je potrebno izdelati dve varianti. Projektant je dolžan variante predstaviti 
naročniku, ki nato skupaj s projektantom izbere varianto, ki je osnova za izdelavo IZP za pridobitev 
projektnih pogojev. 
 
Podaljšek promenade mimo dvorane Luknja mimo Langerjeve vile do območja Ljudski vrt Seve 
 
Projektno se izdela zasnovo podaljška promenade, ki predvideva rušitev zidu na območju teniške 
dvorane, podaljšek drevoreda in izvedbo preureditve nivojskega prehoda z elementi umirjanja 
prometa in ureditvijo avtobusnih postajališč. Zasnova mora prevideti tudi elemente arhitekturnega in 
krajinskega oblikovanja. 

 

Izdelava IZP 
 Po potrditvi najustreznejše variante s strani naročnika projektant pristopi k izdelavi IZP in 

pridobi vse projektne in druge pogoje. 
 Po pridobitvi projektnih in drugih pogojev projektant naročniku predstavi IZP in ga seznani z 

morebitnimi omejitvami, ki izhajajo iz pridobljenih projektnih pogojev. 
 

Za celoten poseg mora projektant na ortofoto podlagi vrisati varovalni pas lokalnih cest z vrisano 
gradbeno situacijo na katastrski podlagi z x y koordinatami parcel, vključno s tehničnim opisom. 
 
 
 
3.0  OBSTOJEČA DOKUMENTACIJA 
 
ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU ŠPORTNO - REKREACIJSKEGA OBMOČJA  LJUDSKI VRT  
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4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA 
 
Za projektiranje se mora uporabiti veljavna zakonodaja s področja graditve objektov (GZ). 
 
5.0 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU 
 
Zahtevam pogojedajalcev po povečanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant 
obvestiti naročnika oporekati takim pogojem v dogovoru z naročnikom. Če izstavljeni projektni in 
drugi pogoji niso v skladu z zakonodajo (npr. ni navedbe določila zakona oz. predpisa, na osnovi 
katerega se kaj zahteva), je projektant dolžan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni. 
V primerih, ko določena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj, vsekakor pa še pravočasno 
pred iztekom pritožbenega roka, o tem obvestiti naročnika.  
 
Projektant mora na podlagi pooblastila investitorja ob upoštevanju veljavnega Gradbenega zakona 
vključno z vsemi spremembami zakona: 

 pri projektiranju upoštevati določitve prostorskih aktov 
 pridobiti in pri projektiranju upoštevati projektne pogoje 

 
Projektant mora pri obdelavi projektnih rešitev upoštevati projektne pogoje pristojnih mnenjedajalcev 
ter prostorske akte lokalne skupnosti. 
 
V primeru, da izstavljeni projektni in drugi pogoji niso v skladu z zakonodajo (npr. ni navedbe določila 
zakona oz. predpisa na osnovi katerega se kaj zahteva…) je projektant dolžan mnenjedajalca 
pozvati, da jih dopolni.   
 
Projektant si mora priskrbeti projektne pogoje in mnenja na projektno dokumentacijo od vseh 
upravljalcev javne komunalne infrastrukture in vseh organov, ki nastopijo v postopku (npr. MOP – 
ARSO, ZVKD, …). 
 
6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV 
 
Pri projektiranju je potrebno upoštevati vso potrebno veljavno zakonodajo in standarde. V kolikor se 
v obdobju  projektiranja sprejme nov zakon oz. predpis, ga mora projektant upoštevati. Potrebno je 
upoštevati tudi Tehnične specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je izdalo Ministrstvo 
za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje. 
Projektant  mora upoštevati tudi veljavno Evropsko zakonodajo SIST EN in SIST ENV za 
projektiranje gradbenih konstrukcij ter tehnične specifikacije za objekte TSC07. 
 
7.0 TEHNIČNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE 
 
 
7.1 Splošno 
 
Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno z Gradbenim zakonom (Ur.l. RS št.:61/17, 
27/17- popravki) in Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z 
graditvijo objektov  (Ur.l. RS št.: 36/2018). 
 
Tehnične rešitve morajo biti racionalne za naročnika. 
Opisati je potrebno skladnost s prostorskimi akti občine. 
Podatke o prometu je potrebno povzeti iz publikacije »Promet 2016«. 
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7.2  Podloge za projektiranje 
 
Za potrebe izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati geodetski načrt potrjen s strani 
odgovornega inženirja geodezije. 
 
 
Geodetski načrt mora vsebovati: 

 podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, rastlinstvu ter 
podatke o zemljiških parcelah, 

 digitalni katastrski načrt je potrebno vpeti v geodetski posnetek, 
 podatke o podzemnih in nadzemnih komunalnih napravah/vodih, cestne razsvetljave (v 

nadaljevanju CR), 
 podatke o zavarovanih objektih oz. zavarovanih delih objektov na podlagi predpisov o kulturni 

dediščini (posebej označiti), 
 podatke o poplavnem območju v vplivnem območju posega. 

 
na podlagi primerjave obstoječih digitalnih katastrskih načrtov (DKN), aerofotografije oz. orto foto 
(DOF), geodetskega načrta in baze zemljiškokatastrskih točk (ZK točk) (opomba: vse navedeno 
zagotovi izvajalec) je potrebno ugotoviti ali so podatki različnih vsebin položajno usklajeni. V primeru 
neusklajenosti, mora geodetsko podjetje na geodetskem načrtu podatke uskladiti tako, da izvede: 

‐ lokacijsko izboljšavo zemljiško katastrskega prikaza na podlagi transformacije in izvedbe 
parcelacije na predvidenih gradbenih parcelah. 

 
Geodetski načrt mora biti opremljen s podatki o reliefu, imeni vodotokov, ulic, hišnih številk, javnih 
objektov, bencinskih servisov, uvozov k objektom, komunalno infrastrukturo, naravno in kulturno 
dediščino in drugo. Posneti je potrebno večje ovire ob cesti. 
 
Obravnavano območje je potrebno obdelati v merilu M 1:250. 
Prečne profile je potrebno posneti na razdalji 20m (po potrebi tudi manj) in to na trasi obravnavane 
ceste in na vseh priključnih cestah, deviacijah do priključitve na obstoječe stanje. Obvezna je 
računalniška obdelava v okolju Avtocad. 
 
7.3 Smernice za projektiranje 
 
Projektant mora pri izdelavi projektne dokumentacije smiselno upoštevati veljavni Pravilnik o 
projektni dokumentaciji. 
 

 V tehničnem poročilu je potrebno opisati usklajenost projekta s prostorskimi akti, ki so 
navedeni v določitvah prostorskih aktov: 

o naziv prostorskega akta, oziroma aktov, ki veljajo na območju nameravane gradnje 
ter datum njegove objave in morebitnih sprememb 

o zahteve, ki izhajajo iz prostorskega akta, po postavkah in v enakem vrstnem redu, 
kot izhaja iz določitev prostorskih aktov 

o opis skladnosti projekta z zahtevami, ki izhajajo iz prostorskega akta. 
 Ob  upoštevanju  prostorsko  izvedbenih  pogojev,  smernic  ter  projektnih  pogojev  je  z 

namenom pridobitve vseh potrebnih soglasij potrebno poiskati strokovno ustrezne prometno 
tehnične rešitve skladne z veljavno zakonodajo, standardi, tehničnimi predpisi, smernicami 
in specifikacijami. 

 Potrebno je ustrezno rešiti horizontalne in vertikalne elemente cest. Upoštevajo naj se 
minimalne predpisane zahteve v primeru, da jih obstoječa cesta nima. 

 V  situacijo  komunalnih  vodov  je  potrebno  vrisati  stanje  obstoječih  ter  predvidenih 
komunalnih vodov. Vse potrebne prestavitve in zaščite komunalnih vodov je potrebno 
ustrezno projektno obdelati. 

 V  tekstualnem  delu  je  potrebno  obrazložiti  eventualna  odstopanja  od  dopustnih  in 
uporabljenih tehničnih elementov. 
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8.0 RECENZIJA 
 
 Za potrebe recenzije bo projektant dostavil naročniku 2 izvoda projektne dokumentacije.  
 Projektant je dolžan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naročnika in/ali 

vseh recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s stališča do pripomb je 
dolžan dostaviti v dogovorjenem roku. 

 Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti 2 izvoda projektne 
dokumentacije v papirnati obliki in 2 zgoščenke/USB ključ z digitalnim zapisom. Priložiti mora 
tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da 
je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah  naročnika. 

 Na zgoščenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape s 
posameznimi načrti, v katerih je: 
o tekst v formatu pdf, 
o risbe v formatu dwg in tudi v formatu pdf, 
 
Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.  

 
Pripravil: 
 
Vili Eisenhut 
Kosi Uroš 
Priloge: 
 
SPECIFIKACIJA NAROČILA 
(v točki 2.0 so je natančno opredeljeno, kaj posamezna aktivnost zajema): 
 

  AKTIVNOST CENA (brez DDV) CENA (z DDV) 
        
1. Izdelava IDZ/2 varianti     
2. Izdelava IZP   
3. Pridobitev projektnih pogojev     
        
  SKUPAJ     
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Št. 2153-29/2006/25(1324-01) Ob-3496/19
V register političnih strank se pri politični stranki 

Nova Slovenija – krščanski demokrati, s skrajšanim 
imenom Nova Slovenija, s kratico imena NSi in s sede-
žem v Ljub ljani, Dvorakova ulica 11a, ter matično šte-
vilko 1029738000, vpiše sprememba statuta in progra-
ma stranke ter pripojitev politične stranke Rešimo Slo-
venijo elite in tajkunov, z matično številko 4097416000.

Politična stranka Rešimo Slovenijo elite in tajku-
nov, s kratico imena ReSET in s sedežem v Mariboru, 
Stantetova ulica 12 ter z matično številko 4097416000, 
se izbriše iz registra političnih strank.

Politična stranka Nova Slovenija – krščanski de-
mokrati je pravna naslednica politične stranke Rešimo 
Slovenijo elite in tajkunov.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 101-54/2019-6 Ob-3400/19
Pravila Sindikata SVIZ Tehničnega muzeja Slo-

venije, Bistra 6, 1353 Borovnica, ki so v hrambi pri 
Upravni enoti Ljub ljana, Izpostavi Bežigrad, pod za-
poredno številko 2/2008, se na podlagi odločbe UEL 
Izpostava Bežigrad št. 10154/20193 z dne 6. 11. 2019, 
z dnem izdaje te odločbe izbrišejo iz evidence statutov 
sindikatov.

Evidence sindikatov
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Izvršbe

0085 I 1650/2001 Os3438/19

V izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav d.d. 
– OE Celje, Mariborska 1, Celje, zoper dolžnika Zorko 
Marjana, Cesta na Ljubečno 47, Celje, zaradi izterja-
ve 3.235,34 EUR s pp, s prodajo nepremičnin, ki niso 
vpisane v ZK, je dne 22. 10. 2019 opravljen rubež ne-
premičnin – stanovanja št. 16 v IV. nadstropju, v stavbi 
št. 782, na parc. št. 694/3, k.o. 1074 – Spodnja Hudinja, 
ki mu pripada tudi klet št. 16 K. Zapisnik in rubež je 
opravil Denis Paternost, izvršitelj v Kamniku. Zapisnik 
ima pomen zaznambe izvršbe.

Okrajno sodišče v Celju
dne 20. 11. 2019

0389 VL 216777/2011 Os3439/19

Okrajno sodišče na Jesenicah je v izvršilni zade-
vi upnika VE  DOM, upravljanje in vzdrževanje ne-
premičnin, d.o.o., matična št. 5353076000, davčna 
št. 28747941, Kolodvorska ulica 1A, Kranjska Gora, ki 
ga zastopa zak. zast. Marko Dulmin, Bezje 10, Kranjska 
Gora, proti dolžniku Muhametu Haxhiu, Sankt Josef 
str 7, Willach, ki ga zastopa začasna zastopnica za 
sprejemanje pisanj odv. Danica Novak Kenda, Titova 38, 
Jesenice, zaradi izterjave 185,20 EUR, sklenilo:

Predlog za nadaljevanje izvršbe na nepremičnino, 
ki je vpisana v zemljiški knjigi, se zavrže in postopek 
izvršbe na nepremičnino, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, 
ustavi.

Razveljavi se rubež nepremičnine, ki ni vpisana 
v zemljiški knjigi: poslovni prostor – lokal v pritličju po-
slovno stanovanjskega objekta na naslovu Naselje Slav-
ka Černeta 34, Kranjska Gora, v skupni izmeri 76,5 m2, 
zarubljena v korist upnika AKADA d.o.o., sedaj VE  
DOM, d.o.o., Kolodvorska ulica 1A, Kranjska Gora.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 22. 5. 2019

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 151/2013 Os3424/19
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici 

Renati Vajdič, v nepravdni zadevi za vzpostavitev eta-
žne lastnine na stavbi ID znak 6572524, z naslovom 
Koroška cesta 7, Maribor, stoječi na parceli ID znak 
657 1633/1, ki teče na predlog predlagatelja Nenada 
Selić, Sodna vas 42a, Pristava pri Mestinju, zoper na-
sprotne udeležence: 1. Mestna občina Maribor, Ulica 
heroja Staneta 1, Maribor, 2. Leopold Matela, Betna-
vska 170, Maribor oziroma pravni naslednik Matej Ma-
tela, Filipičeva ulica 54, Maribor in 3. Neda Karin Matela, 
Cankarjeva ulica 6b, Maribor, za vzpostavitev pravnih 
naslovov v korist priglasitelja Josipa Tavčar, Ulica heroja 

Objave sodišč

Šlandra 9, Maribor, ki ga zastopa skrbnica za poseben 
primer, Andreja Dajčman, odvetnica v Mariboru, 14. 11. 
2019 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev 
pravnih naslovov:

– darilna pogodba z dne 29. 3. 2010, ki sta jo 
sklenili darilodajalka Marija Bačar, stanujoča Koroška 
cesta 7, Maribor in obdarjenka Simona Lalič, stanujoča 
Koroška cesta 7, Maribor, s katero je darilodajalka ob-
darjenki podarila sobo v izmeri 9,10 m2 in klet v izmeri 
8,81 m2 svojega stanovanja št. 4 v prvem nadstropju 
večstanovanjske stavbe v Mariboru, Koroška cesta 7, 
z identifikacijsko številko 2524. ES stoječo na parceli 
številka 1633/1 pripisani vložku številka 1669 k.o. Mari-
borgrad in na tem dovolila vknjižbo lastninske pravice 
v korist obdarjenke.

– prodajna pogodba št. 1030/99 z dne 22. 12. 1999, 
ki sta jo sklenila prodajalec Stanovanjski sklad Občine 
Maribor, Grajski trg 1, Maribor, zastopan po direktorici 
mag. Lidiji Žvajker in kupka Justina Mrakič, stanujoča 
Koroška cesta 7, Maribor, s katero je prodajalec kupki 
prodal stanovanje št. 5 v izmeri 57,04 m2, v prvem nad-
stropju stanovanjske hiše Koroška cesta 7, Maribor, sto-
ječe na parceli št. 1633 k.o. Mariborgrad in tem dovolil 
vknjižbo etažne lastnine v korist kupke.

– notarski zapis opr. št. SV 455/2006 notarke Bre-
de Horvat iz Maribora z dne 28. 3. 2006 o razdružilni 
pogodbi, sklenjeni med Simono Pivec, rojeno Lalič, sta-
nujočo Koroška cesta 7, Maribor in Denisom Muičem, 
stanujočim Vetrinjska ulica 17, Maribor, s katero je Denis 
Muić Simoni Pivec izročil v last in posest svojo do 1/2 la-
stno nepremičnino – stanovanje št. 5, v izmeri 57,04 m2, 
v prvem nadstropju v stavbi na naslovu Koroška cesta 7, 
Maribor, zgrajeni na parceli št. 1633/1 k.o. Mariborgrad 
in na tem dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist 
Simone Pivec.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj nave-
deni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega 
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbi-
jajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebi-
ni zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za 
vknjižbo lastninske pravice v korist priglasitelja Josipa 
Tavčarja.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 11. 2019

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

III n 132/2019 Os3260/19
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom 

III N 132/2019 dne 17. 10. 2019 nasprotni udeleženki 
Natalii Catanoi, katere prebivališče dejansko ni znano in 
tudi nima pooblaščenca, na podlagi 268. člena v zvezi 
z 267. členom Družinskega zakonika (v nadaljevanju 
DZ) postavilo skrbnico za posebni primer, odvetnico 
Mirjano Djurković, Kolodvorska 1, Koper.

Skrbnica za posebni primer bo nasprotno udeležen-
ko zastopala v postopku vse do takrat, dokler nasprotna 
udeleženka ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred 
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sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne bo sporočil, da ji je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 10. 2019

III N 235/2019 Os3396/19
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom 

III N 235/2019 z dne 21. 10. 2019 prvi nasprotni udele-
ženki Paraschiva Živojinovič, rojena Korbeanu (v nada-
ljevanju nasprotna udeleženka), katere prebivališče ni 
znano in tudi nima pooblaščenca, na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postop-
ku (v nadaljevanju ZPP) postavilo začasno zastopnico, 
odvetnico Brankico Savić, Smrekarjeva ulica 3, Izola.

Začasna zastopnica bo nasprotno udeleženko 
zastopala v postopku vse do takrat, dokler nasprotna 
udeleženka ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne bo sporočil, da ji je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 10. 2019

II N 151/2019 Os3233/19
Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajni sodni-

ci mag. Urški Klakočar Zupančič, v nepravdni zade-
vi predlagateljev: 1. Muriz Vučkić, Vodnikova cesta 21, 
Ljub ljana, 2. Šefika Vučkić, Vodnikova cesta 21, Ljub
ljana, 3. Milka Kenjalo, Vodnikova cesta 21, Ljub ljana, 
4. Janko Kaš, Kreljeva ulica 8, Ljub ljana, 5. Nada Božo-
vić, Borova vas 31, Maribor, ki jih vse zastopa Bogdana 
Žigon, odvetnica v Ljub ljani, zoper nasprotne udeležen-
ce: 1. neznani nasledniki Fadile Avdagić, B. Tubića 1, 
79000 Prijedor, BIH, ki jih zastopa skrbnik za poseben 
primer Dejan Ljubič, odvetnik v Ljub ljani, 2. Sabra De-
mirović, Zvjezdana Mandića bb, 78000 Banja Luka, BIH 
(začasni zastopnik, upravičen za sprejem pisanj: Dejan 
Ljubič, odvetnik v Ljub ljani), 3. neznani nasledniki Fadila 
Ordagića, Narodnog fronta 4, 79000 Prijedor, BIH, ki jih 
zastopa skrbnik za poseben primer Dejan Ljubič, odve-
tnik v Ljub ljani, 4. Vahida Keran, Demirovića 3, 88000 
Mostar, BIH, ki jo zastopa začasni zastopnik Dejan Lju-
bič, odvetnik v Ljub ljani, ob udeležbi: Vid Omahen, Gor-
nji Rudnik I 7, Ljub ljana, zaradi vzpostavitve etažne 
lastnine, sklenilo:

Neznanim pravnim naslednikom pokojne Fadile Av-
dagić, B. Tubića 1, 79000 Prijedor, BIH in pokojnega Fa-
dila Ordagića, Narodnog fronta 4, 79000 Prijedor, BIH, 
se na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o vzpo-
stavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugo-
tavljanju pripadajočega zemljišč (ZVEtL1) in 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 37. členom 
Zakona o nepravdnem postopku in 3. členom ZVEtL1 
postavi skrbnik za posebni primer, odvetnik Dejan Lju-
bič, Slomškova ulica 17, Ljub ljana.

Nasprotni udeleženki Vahidi Keran, Demiro-
vića 3, 88000 Mostar, BIH, se na podlagi tretjega od-
stavka 6. člena ZVEtL1 in 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku v zvezi s 37. členom Zakona o neprav-
dnem postopku in 3. členom ZVEtL1 postavi začasni 
zastopnik, odvetnik Dejan Ljubič, Slomškova ulica 17, 
Ljub ljana.

Funkcija skrbnika za posebni primer oziroma funk-
cija začasnega zastopnika bo prenehala, ko bodo prav-
ni nasledniki Fadile Avdagić in Fadila Ordagića ozi-
roma nasprotna udeleženka Vahida Keran prevzeli ta 
postopek oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika, ozi-

roma s pravnomočnostjo sklepa, s katerim bo zemljiško
knjižno sodišče odločilo o vpisu v zemljiško knjigo na 
podlagi odločbe, izdane v tem nepravdnem postopku.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 11. 9. 2019

VL 68579/2019 Os3398/19

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d., 
Trg republike 2, Ljub ljana, ki jo zastopa Francka Bi-
ščak Mlakar, Trg republike 2, Ljub ljana, proti dolžniku 
Željku Šućur, Gabernik 77, Zgornja Polskava, ki ga 
zastopa zak. zast. Tatjana Poslek Godec – odvetnica, 
Partizanska ulica 8, Slovenska Bistrica, zaradi izterjave 
20.390,08 EUR, sklenilo:

Dolžniku Željku Šućur, Gabernik 77, Zgornja Pol-
skava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odv. Tatjana Po-
slek Godec, Ljub ljanska cesta 12, Slovenska Bistrica.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 11. 11. 2019

II N 110/2019 Os3441/19

Okrožno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi 
II N 110/2019, predlagatelj: Aleš Kocjančič, Ulica Borisa 
Kalina 10, Solkan, ki ga zastopa Maja Krašovec Orel, 
odvetnica v Novi Gorici, zoper nasprotno udeleženko 
Valentyno Melnychenko, neznanega bivališča, zaradi 
urejanja statusnih razmerij, zunaj naroka, dne 19. no-
vembra 2019 sklenilo:

Nasprotni udeleženki se postavi začasni zastopnik 
odvetnik Simon Čehovin iz Odvetniške pisarne Čehovin 
& Cvijanović d.o.o. iz Nove Gorice.

Začasni zastopnik ima v tem postopku vse pravice 
in dolžnosti zakonitega zastopnika in to vse do takrat, 
dokler nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 11. 2019

I 281/2018 Os3211/19

Okrajno sodišče v Škofji Loki je na podlagi določb 
drugega odstavka in 5. točke drugega odstavka 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžniku Davidu Obran, 
Aspen Close 19, GB W5 4YQ London, Velika Britani-
ja, v izvršilni zadevi opr. št. I 281/2018, zaradi izterja-
ve zneska 10.200,00 EUR s pp, postavilo začasnega 
zastopnika Tomaža Piska, odvetnika iz Škofje Loke. 
Postavljeni zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 11. 10. 2019
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P 107/2017 Os3280/19
Okrajno sodišče v Trbovljah je v pravdni zadevi to-

žeče stranke Anamarije Bajrič, Opekarna 27, Trbovlje, ki 
jo zastopa Mojca Blažič, odvetnica v Trbovljah, zoper to-
ženo stranko Danijela Bajrić, Kolodvorska 73, Slavonski 
Brod, R Hrvaška, zaradi plačila 6.500,00 EUR (vrednost 
spora 6.500,00 EUR), sklenilo:

Toženi stranki Danijelu Bajrić, stan. Kolodvorska 73, 
35000 Slavonski Brod, Hrvaška – stalno, Jurija Draga-
šića 32, Zadar, Hrvaška – začasno, se na podlagi 4. toč-
ke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi 
in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Iztok 
Šubara, Ulica 1. junija 36, Trbovlje.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko vse 
dotlej, dokler toženec ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 21. 10. 2019

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 147/2019 Os3436/19
Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski 

postopek po dne 27. 6. 2019 umrli Ani Slejko, roj. Slej-
ko, hčerki Jožefa Gulje in Ljudmile Slejko, rojeni 17. 7. 
1962, nazadnje stanujoči v Dobravljah, Velike Žablje 56, 
državljanki Republike Slovenije.

Ker se ne ve za stalno ali začasno prebivališče 
zapustničinih: nečakinje Lilijane Colangelo (hčerke za-
pustničine pokojne sestre Danijele Marije/Danice/Dane 
Gulje, por. Colangelo), ki naj bi živela v Melbournu (Av-
stralija) ter nečaka Maria Colangela (sina zapustničine 
pokojne sestre Danijele Marije/Danice/Dane Gulje, por. 
Colangelo), ki naj bi živel v Melbournu (Avstralija), ki bi 
prišla v poštev za dedovanje po zapustnici, oziroma teh 
dedičev ni mogoče v zadostni meri identificirati, sodišče 
poziva imenovana dediča in tudi vse druge, ki mislijo, da 
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo naslovnemu 
sodišču v roku 1 leta od objave tega oklica v Uradnem 
listu Republike Slovenije ter na oglasni deski in na sple-
tni strani tega sodišča.

Po preteku zgoraj navedenega roka bo sodišče na-
daljevalo zapuščinsko 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. 11. 2019

D 131/2019 Os3293/19
Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščin-

ski postopek po pokojnem Jakobu Janežiču, rojenem 
26. 7. 1879 v Kozariščah 33, z domnevno zadnjim 
prebivališčem v Kozariščah 33, Stari trg pri Ložu, ozi-
roma neznano kje v Združenih državah Amerike, sodno 
razglašenem za mrtvega, tako da za dan njegove smrti 
velja 1. 1. 1909.

Sodišču ni znano, ali ima pokojni dediče I., II. in 
III. dednega reda. Zato na podlagi 206. člena Zakona 
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do 

dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem po-
stopku po pokojnem Jakobu Janežiču, naj se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica.

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

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 25. 10. 2019

D 80/2018 Os3276/19

Po pokojnem Žnidarič Miranu, rojen 22. 6. 1956, 
EMŠO 2206956500030, nazadnje stanujoč Rački 
Vrh 25, ki je umrl 7. 3. 2018, po katerem se vodi zapu-
ščinski postopek pred tukajšnjim Okrajnim sodiščem 
v Gornji Radgoni pod opr. št. D 80/2018 in po zaključe-
nem oklicnem postopku, ki je potekel dne 20. 8. 2019, 
se ni javil in priglasil k dedovanju nihče, ki bi imel po 
zakonu pravico do dediščine po zapustniku in je tako 
šteti premoženje zapustnika, ki spada v zapuščino, za 
premoženje brez dedičev.

Opozarja se, da bo zapuščina brez dedičev prešla 
na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zahteve zapuščine 
v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika 
Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Pojasnjuje se, da lahko pri tukajšnjem sodišču, ki 
vodi zapuščinski postopek, pridobite podatke o pre-
moženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih ob-
veznostih.

Vse upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od 
dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez de-
dičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev 
v skladu z določbami 142/b člena Zakona o spremem-
bah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (ZDC), Uradni 
list RS, št. 63/16.

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 23. 10. 2019

D 788/201726 Os3235/19

Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojni Ani Klemenc, roj. 15. 12. 1918, 
državljanki RS, umrli dne 4. 7. 2017, nazadnje stanujoči 
Kajuhova ulica 31, Kranj.

Zapustnica je bila vdova in brez potomcev. Imela je 
sestro, ki je živela na Češkem (bila je češka državljan-
ka). Slednja je pokojna. Zapustničina pokojna sestra naj 
bi imela sina. Sodišče s podatki o zapustničini sestri in 
njenem sinu ne razpolaga.

Na podlagi določbe 206. člena Zakona o dedovanju 
zato sodišče poziva morebitne dediče drugega dednega 
reda oziroma vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica na oglasni deski in spletni 
strani naslovnega sodišča.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski po-
stopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi razpoložljivih 
podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 30. 9. 2019

D 467/201810 Os3238/19

Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščinski 
postopek po pokojni Doroteji Zurl, roj. 25. 1. 1858, umrli 
2. 11. 1935, nazadnje stanujoči Ljubeljska cesta 48, 
Tržič.
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Zapustnica Doroteja Zurl (roj. Sitar) je bila poročena 
z Zurl Jožefom in ni imela potomcev. Zapustničin mož 
Jožef Zurl je bil rojen 25. 3. 1866 in umrl 16. 6. 1916. 
Z drugimi podatki o dedičih po zapustnici sodišče ne 
razpolaga.

Na podlagi določbe 206. člena Zakona o dedovanju 
zato sodišče poziva morebitne dediče II. in III. dednega 
reda oziroma vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica na oglasni deski naslovnega 
sodišča.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski po-
stopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi razpoložljivih 
podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 30. 9. 2019

D 140/2019 Os3292/19
Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici Mariji Bre-

znik v zapuščinski zadevi po dne 4. 5. 2019 umrlem Zlat-
ku Požgaju, roj. 12. 8. 1953, nazadnje stan. Tomšičeva 
cesta 19, Senovo, podaja naslednji oklic:

Zakoniti dediči po pokojnem Zlatku Požgaju, roj. 
12. 8. 1953, nazadnje stan. Tomšičeva cesta 19, Seno-
vo, umrl dne 4. 5. 2019, katerih podatkov sodišče nima, 
se pozivajo, da v roku 1 leta od objave oklica na oglasni 
deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu RS, prigla-
sijo svoje pravice do zapuščine.

Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpo-
laga.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 24. 10. 2019

IV D 3564/2017 Os3230/19
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je pod opr. 

št. IV D 3564/2017 v teku zapuščinski postopek po po-
kojnem Emilu Židanu, roj. 25. 8. 1949, umrlem 25. 10. 
2017, nazadnje stanujoč Novo Polje, cesta XI/9, Ljub
ljana, državljanu Republike Slovenije.

Dediči prvega in drugega dednega reda so se de-
dovanju po zapustniku odpovedali. Sodišču ni poznan 
nihče od morebitnih dedičev tretjega dednega reda.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica v Uradnem listu RS in spletni strani 
naslovnega sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče 
zapuščinski postopek nadaljevalo na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 15. 10. 2019

IV D 1975/2019 Os3467/19
V zapuščinski zadevi po pokojni Melaniji Šmalc, 

hčeri Antona Šmalca, rojeni 6. 9. 1957, EMŠO 
0609957505842, umrli 18. 5. 2019, nazadnje stanujo-
či na naslovu Ziherlova ulica 39, Ljub ljana, državljanki 
Republike Slovenije, je naslovno sodišče odredilo izdajo 
oklica.

Zapustnica je dne 5. 5. 2019 napravila lastnoročno 
oporoko, ki je bila zakonito razglašena pred naslovnim 
sodiščem dne 19. 11. 2019.

Zapustnica je bila ob smrti v zunajzakonski skupno-
sti z Ivanom Šarlahom in brez potomcev. Njeni starši so 
umrli pred njo. Bila je njihova edina potomka.

Ker sodišče ne razpolaga s podatki, katere osebe 
pridejo v poštev kot zakoniti dediči iz tretjega dednega 
reda, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču 
v roku enega leta od objave tega oklica na spletni strani 
in na sodni deski naslovnega sodišča ter 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 Ljub ljani
dne 20. 11. 2019

II D 133/2017 Os3263/19
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 

sodišču v Mariboru, po pokojnem Polenšak Srečku Bo-
risu, sinu Polenšak Franca, roj. 20. 12. 1939, drž. RS, 
razvezanem, nazadnje stan. Gradiška 697, Kungota, 
umrlem 5. 12. 2016, gre za zapuščino brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obve-
šča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih 
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upni-
ka: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine 
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti 
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 10. 2019

II D 994/2018 Os3264/19
V zapuščinski zadevi po pok. Maričič Maksimu, sinu 

Vojina, roj. 2. 7. 1938, drž. RS, poročenem, upokojen-
cu, nazadnje stan. Pri viaduktu 4, Ruše, umrlem 21. 5. 
2018, gre za zapuščino brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obve-
šča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih 
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upni-
ka: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine 
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brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti 
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 10. 2019

III D 280/1979 Os3269/19

Pri naslovnem sodišču teče naknadni zapuščinski 
postopek po pok. Cvetki Abram, roj. Mihalj, roj. 3. 12. 
1923, nazadnje stanujoča na naslovu Škrbina 12, p. Ko-
men, ki je umrla 23. 5. 1979, zaradi dedovanja premo-
ženjskih pravic, ki so bile vrnjene zapustnici kot nekdanji 
članici Agrarne skupnosti Škrbina – Rubije – Šibelji.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zakonitih dedičih 
po zgoraj navedeni zapustnici, ker so se do sedaj znani 
dediči dedovanju odpovedali, zato s tem oklicem poziva 
vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave 
tega oklica zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nada-
ljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 21. 10. 2019

D 106/2018 Os3207/19

Pri Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu je v teku za-
puščinski postopek po pokojni Marjeti Pori Gostenčnik, 
hčeri Franca Štromajerja, roj. 27. 2. 1955, umrli 22. 1. 
2018, državljanki Republike Slovenije, nazadnje stan. 
Pameče 7A, Pameče.

Po pokojni ni znanih podatkov o osebah, sorodni-
kih, ki bi prišli v poštev kot zakoniti dediči, tudi na oklic 
neznanim dedičem se ni javil nihče.

Morebitne upnike po pokojni Marjeti Pori Gostenč-
nik obveščamo, da lahko pri naslovnem sodišču pri-
dobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino 
in zapustničinih obveznostih ter v 6 mesecih od dneva 
objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev 
prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skla-
du z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju (če 
prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku in priložijo 
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev).

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne odgovarja 
za zapustničine dolgove.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 9. 2019

D 355/2018 Os3208/19

Pri Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu je v teku za-
puščinski postopek po pokojnem Henriku Meserku, sinu 
Antona Meserka, roj. 29. 10. 1911, umrlem 8. 5. 1987, 
državljanu Republike Slovenije, nazadnje stan. Javorje 
31, Črna na Koroškem.

Po pokojnem ni znanih podatkov o osebah, sorodni-
kih, ki bi prišli v poštev kot zakoniti dediči, tudi na oklic 
neznanim dedičem se ni javil nihče.

Morebitne upnike po pokojnem Henriku Meserku 
obveščamo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapu-
stnikovih obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju (če prijavijo 
to zahtevo v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo 
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev).

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 9. 2019

D 157/2019 Os3296/19

Na Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici je pod 
opravilno številko D 157/2019 v teku zapuščinski posto-
pek po pokojnem Frideriku Žitniku, rojenem 14. 2. 1904, 
umrlem 6. 7. 1993, nazadnje stanujočem Cigonca 11, 
Slovenska Bistrica, in sicer za naknadno najdeno pre-
moženje.

Ker pokojni ni zapustil potomcev, sodišče na pod-
lagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona 
o dedovanju (ZD) s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču 
v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski 
naslovnega sodišča in v Uradnem listu RS.

Če se po preteku enega leta od objave oklica na 
sodni deski tega sodišča in v Uradnem listu RS ne bo 
zglasil noben dedič, bo sodišče odločilo, da postane do-
datna zapuščina lastnina Republike Slovenije.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 24. 10. 2019

D 128/2019 Os3415/19

Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku za-
puščinski postopek po pokojnem Romanu Kunšku, sinu 
Alojza, rojenem dne 18. 10. 1960, državljanu Republike 
Slovenije, samskem, nazadnje stanujočem Visoče 9a, 
Planina pri Sevnici, umrlem dne 20. 7. 2019.

Dediči prvega dednega reda so se odpovedali dedi-
ščini. Sodišču ni znano, ali je po zapustniku kaj dedičev 
II. oziroma III. dednega reda, zato s tem oklicem poziva 
osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se 
čim prej, najkasneje pa v roku 1 leta od objave tega 
oklica na sodni deski sodišča, spletni strani sodišča in 
v Uradnem listu RS, priglasijo sodišču.

Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 15. 11. 2019

Oklici pogrešanih

I N 60/2019 Os3430/19
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-

gateljice Alenke Trobec, Preserje 61, Branik, ki jo zasto-
pa odv. Maruška Trunkl Glavič, postopek o razglasitvi 
pogrešane Frančiške Benko, roj. Jekše, Branik 59, Bra-
nik, ki jo zastopa skrbnik za poseben primer Sebastian 
Cenčič, odvetnik v Tolminu, za mrtvo.
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Iz priloženih listin izhaja, da je bila v korist Frančiške 
Benko, roj. Jekše, vknjižena lastninska pravica pri ne-
premičnini s parc. št. *247/3 k.o. 2336 Branik in drugih. 
Po zadnjih podatkih naj bi se pogrešana, ki je bila rojena 
13. 2. 1890, poročila pa se je dne 17. 7. 1909 z Alojzem 
Benkom. Drugi podatki o pogrešani ne obstajajo.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešane Frančiške Benko, roj. Jekše, naj javijo 
tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi okli-
ca v Uradnem listu RS, oglasni deski UE Nova Gorica 
ter sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega 
roka sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 11. 2019

N 14/2019 Os2571/19
Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil 

na predlog Uroša Hajnšek, Vršna vas 2, Pristava pri 
Mestinju, uveden nepravdni postopek zaradi razglasi-
tve pogrešanih: 1. Marije Čokl, Vršna vas 2, Pristava 
pri Mestinju in 2. Josipa Čokl, Vršna vas 2, Pristava pri 
Mestinju, ki ju zastopa skrbnik za poseben primer Urban 
Seničar, odvetnik v Šmarju pri Jelšah, za mrtva.

Na podlagi drugega odstavka 126. člena Zakona 
o nepravdnem postopku (ZNP), sodišče poziva pogre-
šana, oziroma vse, ki kaj vedo o njunem življenju, da 
to v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sporočijo 
sodišču, sicer bo sodišče po poteku tega roka pogrešani 
osebi razglasil za mrtvi.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 27. 6. 2019
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Drugo preklicujejo

AGRO MOBIL, d.o.o., Letališka ulica 37, Šenčur, 
izvod licence, št. GE007227/02706/001, za kamion, reg. 
št. KR 6163Z. gnd-341268

AGRO MOBIL, d.o.o., Letališka ulica 37, Šenčur, 
izvod licence, št. GE007227/02706/002, za kamion, reg. 
št. KR P9780. gnc-341269

AGRO MOBIL, d.o.o., Letališka ulica 37, Šenčur, 
izvod licence, št. GE007227/02706/008, za kamion, reg. 
št. KR SE089. gnb-341270

AGRO MOBIL, d.o.o., Letališka ulica 37, Šenčur, 
izvod licence, št. GE007227/02706/020, za kamion, reg. 
št. KR NT872. gnz-341271

AVTOTRANSPORTI, MIHA GLOBOKAR S.P., 
Slomškova ulica 61, Grosuplje, licenco, št. 015717 in 
izvod licence, št. 015717/001, za tovorno vozilo Merce-
des Benz, reg. št. LJ 551 UH, veljavnost do 7. 2. 2023. 
gng-341244

DUKA TRANSPORT d.o.o., Dimičeva ulica 16, Ljub
ljana, izvod licence, št. GE010509/08381/001. gne-341242

ERIKA TRANS d.o.o., Dvorje 94, Cerklje 
na Gorenjskem, digitalno tahografsko kartico, 
št. 10705000486470, izdal Cetis Celje d.d., na ime Dra-
ženko Malić. gnf-341266

EUROBOX d.o.o., Podskrajnik 33, Cerknica, licen-
co, št. GE008031/07437, izdano na Eurologs d.o.o. 
gnt-341252

FamiS, DEAN STAMENKOVIĆ s.p., Rus-
janov trg 4, Ljub ljana, potrdilo za voznika, 
št. 012827/SŠD3622775/2017, izdano na ime Madža-
rević Mladen. gnr-341254

GOLDEN LOGISTICS d.o.o., Ljub ljanska cesta 60A, 
Celje, dovolilnico, št. 3618, država BIH, oznaka države 
070. gns-341253

GT TRANS d.o.o., Bezina 100, Slovenske Konjice, 
potrdilo za voznika, št. 013534/RB6121703/2018, iz-
dano na ime Milovanović Igor, veljavnost od 2. 4. 2018 
do 20. 4. 2018, izdajatelj Obrtnopodjetniška zbornica 
Slovenije. gnq-341255

GT TRANS d.o.o., Bezina 100, Slovenske Konjice, 
potrdilo za voznika, št. 013534/AD6122093/2018, iz-
dano na ime Milovanović Igor, veljavnost od 21. 4. 2018 
do 18. 8. 2019, izdajatelj Obrtnopodjetniška zbornica 
Slovenije. gnp-341256

GT TRANS d.o.o., Bezina 100, Slovenske Konjice, 
potrdilo za voznika, št. 013534/SŠD6125237/2019, iz-
dano na ime Tasić Igor, veljavnost od 19. 9. 2019 1. 11. 
2019, izdajatelj Obrtnopodjetniška zbornica Slovenije. 
gno-341257

GT TRANS d.o.o., Bezina 100, Slovenske Konjice, 
potrdilo za voznika, št. 013534/SŠD6121098/2016, iz-
dano na ime Ćetković Živko, veljavnost od 10. 3. 2016 
do 8. 12. 2019, izdajatelj Obrtnopodjetniška zbornica 
Slovenije. gnn-341258

GT TRANS d.o.o., Bezina 100, Slovenske Konjice, 
potrdilo za voznika, št. 013534/SŠD6132716/2017, iz-
dano na ime Kunić Đevad, veljavnost od 21. 6. 2017 
do 8. 12. 2019, izdajatelj Obrtnopodjetniška zbornica 
Slovenije. gnm-341259

Preklici

GT TRANS d.o.o., Bezina 100, Slovenske Konjice, 
potrdilo za voznika, št. 013534/SŠD6124918/2018, iz-
dano na ime Milić Milan, veljavnost od 3. 10. 2018 do 
8. 12. 2019, izdajatelj Obrtnopodjetniška zbornica Slo-
venije. gnl-341260

GT TRANS d.o.o., Bezina 100, Slovenske Konjice, 
potrdilo za voznika, št. 013534/SŠD6132185/2017, iz-
dano na ime Nastovski Rade, veljavnost od 5. 5. 2017 
do 18. 12. 2019, izdajatelj Obrtnopodjetniška zbornica 
Slovenije. gnk-341261

GT TRANS d.o.o., Bezina 100, Slovenske Konjice, 
potrdilo za voznika, št. 013534/AD6121980/2016, izda-
no na ime Sarić Rade, veljavnost od 5. 5. 2016 do 8. 12. 
2019, izdajatelj Obrtnopodjetniška zbornica Slovenije. 
gnj-341262

GT TRANS d.o.o., Bezina 100, Slovenske Konjice, 
potrdilo za voznika, št. 013534/AD6123023/2015, iz-
dano na ime Stokić Anđelko, veljavnost od 7. 8. 2015 
do 8. 12. 2019, izdajatelj Obrtnopodjetniška zbornica 
Slovenije. gni-341263

GT TRANS d.o.o., Bezina 100, Slovenske Konjice, 
potrdilo za voznika, št. 013534/BGD6132578/2019, 
izdano na ime Vukašinović Saša, veljavnost od 30. 4. 
2019 do 8. 12. 2019, izdajatelj Obrtnopodjetniška zbor-
nica Slovenije. gnh-341264

Popović Bernard, Trnovlje pri Celju, Gaj 3, Celje, 
potrdilo za voznika, št. 015549/BGD2224933/2019, 
izdano na ime Bernard Popović, veljavnost od 4. 9. 2019 
do 10. 11. 2019, izdajatelj Obrtnopodjetniška zbornica 
Slovenije. gnb-341245

SALMI TRANS d.o.o., Kidričeva cesta 72, Škofja 
Loka, izvod licence, št. GE007672/07266/007, za vozilo 
reg. št. KRCL731. gnd-341243

SEČNIK TRANSPORT d.o.o., Zminec 
18B, Škofja Loka, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500014381002, izdal Cetis Celje, d.d., na ime 
Damjan Sečnik. gnz-341246

Škaler Dušan, Cundrovec 5a, Brežice, potrdi-
lo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne uspo-
sobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, 
št. 612655, izdajatelj Ministrstvo za promet in zveze, leto 
izdaje 1998. gne-341267

TOLKA d.o.o., Ljub ljanska cesta 76, Domža-
le, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, 
št. IZO08/3729, izdano na ime Samir Temaj, izdajatelj 
Šolski center Celje, leto izdaje 2008. gny-341272

VALUNA, d.o.o., Gozdna ulica 7A, Hoče, dovolil-
nico, št. 4956, država Bosna in Hercegovina, oznaka 
države BIH. gny-341247

VALUNA, d.o.o., Gozdna ulica 7A, Hoče, dovolil-
nico, št. 5486, država Bosna in Hercegovina, oznaka 
države BIH. gnx-341248

VALUNA, d.o.o., Gozdna ulica 7A, Hoče, dovolil-
nico, št. 5487, država Bosna in Hercegovina, oznaka 
države BIH. gnw-341249

VALUNA, d.o.o., Gozdna ulica 7A, Hoče, dovolil-
nico, št. 5488, država Bosna in Hercegovina, oznaka 
države BIH. gnv-341250

VALUNA, d.o.o., Gozdna ulica 7A, Hoče, dovolil-
nico, št. 5489, država Bosna in Hercegovina, oznaka 
države BIH. gnu-341251
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