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Javni razpisi

 Ob-1022/20

Popravek
Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona 

o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 
19/14 – Odl. US, 63/16 in 31/18) in 10. člena Pravilnika 
o postopku javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija 
za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno ki-
nematografsko prikazovanje (Uradni list RS, št. 82/18) 
objavlja Radiotelevizija Slovenija informacijo o objavi 
popravka Javnega razpisa za izdelavo filmov neodvi-
snih producentov za javno kinematografsko prikazova-
nje 2019.

Popravek navedenega javnega razpisa je z dnem 
10. 1. 2020 objavljen na spletni strani RTV Slovenija 
v rubriki »Javni pozivi in razpisi« – »Javni razpis za izvr-
ševanje 17. člena ZSFCJA«.

Radiotelevizija Slovenija

Št. 6711-3/2019 Ob-1032/20
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni 

list, RS, št. 22/98; v nadaljevanju: Zakon) ter v skladu 
z določili Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja 
letnega programa športa na državni ravni (Uradni list 
RS, št 68/19), objavlja Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport

javni razpis
za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač 

strokovnih delavcev v programih nacionalnih 
panožnih športnih šol za štiriletno  

obdobje 2020–2024
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Mini-

strstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masaryko-
va 16, 1000 Ljub ljana.

2. Na javni razpis se lahko prijavijo nacionalne pa-
nožne športne zveze, ki izpolnjujejo pogoje, navedene 
v 26. členu Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvaja-
nja letnega programa športa na državni ravni.

3. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje plač 
strokovno izobraženim delavcem, ki so zaposleni pri 
nacionalni panožni športni zvezi in izvajajo programe, 
namenjene pretežno športni vzgoji otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v individualnih 
športih in v kolektivnih športih s športnimi igrami v šport-
nih panogah oziroma disciplinah, ki so na programu 
naslednjih zimskih ali letnih olimpijskih iger.

4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci 
za sofinanciranje plač strokovno izobraženim delavcem 

v programih nacionalnih panožnih športnih šol, so dolo-
čeni v 26. in 27. členu Pravilnika o merilih za sofinancira-
nje izvajanja letnega programa športa na državni ravni.

5. Za sofinanciranje plač strokovnim delavcem 
v programih nacionalnih panožnih športnih šol je pred-
viden znesek za leto 2020 1.443.690 EUR, za leto 
2021 predvidoma 1.924.920 EUR, za leto 2022 pred-
vidoma 1.924.920 EUR, za leto 2023 predvidoma 
1.924.920 EUR in v letu 2024 predvidoma 481.230 EUR. 
Skupaj za vsa leta znaša znesek sofinanciranja do 
7.699.680 EUR. Sredstva za leto 2020 in 2021 so zago-
tovljena v proračunu Republike Slovenije na proračun-
ski postavki 561910 Šport otrok in mladine ter športna 
rekreacija, kontu 4120 – Tekoči transferji neprofitnim 
organizacijam ter ukrepu št. 3311-11-0024 Programske 
in razvojne naloge športa.

6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena za so-
financiranje plač strokovno izobraženih delavcev v pro-
gramih nacionalnih panožnih športnih šol.

7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: 
vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Mi-
nistrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat 
za šport, Masarykova 16, 1000 Ljub ljana, najkasneje 
do petka, 24. 1. 2020. Šteje se, da je vloga prispela 
pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan roka za 
oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko 
ali zadnji dan roka do 10. ure oddana v vložišču Mini-
strstva za izobraževanje, znanost in šport, Masaryko-
va 16, 1000 Ljub ljana. Vloga za sofinanciranje plač 
strokovnim delavcem v programih nacionalnih panožnih 
športnih šol mora biti predložena v zapečateni ovojnici, 
ovojnica pa mora biti označena z »Ne odpiraj – NPŠŠ 
(6711-3/2019). Na hrbtni strani ovojnice mora biti ozna-
čen polni naslov pošiljatelja. Vloge, ki ne bodo oddane 
na zgoraj predpisan način, se ne bodo odpirale in bodo 
izločene iz nadaljnjega postopka.

8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo pri-
čela odpirati pravočasne in pravilno opremljene vloge 
dne 27. 1. 2020. Odpiranje vlog ne bo javno.

9. Rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu 
javnega razpisa, je najkasneje 60 dni od datuma odpi-
ranja vlog.

10. Vse informacije, razpisna dokumentacija in na-
vodila, kako izpolniti in oddati obrazce, so na voljo 
na spletnih naslovih https://www.gov.si/drzavni-organi/ 
ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in- 
sport/javne-objave/. Za dodatne informacije lahko vla-
gatelji pokličejo Ksenijo Cesar (01/400-53-53). Izva-
jalci izpolnijo razpisne obrazce preko spletne strani: 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo- 
za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/. Izpol-
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njene razpisne obrazce izvajalci natisnejo. Natisnjene 
obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba izva-
jalca. Podpisane in ožigosane obrazce izvajalci pošljejo 
ali dostavijo v skladu z navodili tega javnega razpisa.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 3101-1/2020-6, 6101-2/2020-6 Ob-1013/20
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti z 10. januar-

jem 2020 odpira dva javna razpisa:
– javni razpis za izbor kulturnih projektov na 

področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih 
bo v letu 2020 sofinanciral Javni sklad Republi-
ke Slovenije za kulturne dejavnosti (oznaka razpisa 
PR-2020);

– javni razpis za izbor kulturnih projektov na 
področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in 
priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2020 sofinanciral 
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejav-
nosti (oznaka razpisa Etn-2020).

Zbiranje vlog bo potekalo do 10. februarja 2020. 
Besedili razpisov in vzorci prijavnih obrazcev bodo ob-
javljeni z dnem odprtja razpisa na spletni strani JSKD 
(www.jskd.si), prijavni obrazci pa istega dne v aplikaciji 
za razpise JSKD (https://razpisi.jskd.si).

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Št. 410-0260/2019-2(127) Ob-3744/19
Na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Slo-

venske Konjice za leto 2019 (Uradni list RS, št. 14/19) 
in Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Slovenske Konjice (Uradni list 
RS, št. 24/19) objavlja Občina Slovenske Konjice

javni razpis
za sofinanciranje letnega programa športa v Občini 

Slovenske Konjice v letu 2020
1. Izvajalec: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 

3210 Slovenske Konjice, 3210 Slovenske Konjice.
2. Pravna podlaga: 11. člen Odloka o postopkih 

in merilih za sofinanciranje letnega programa športa 
v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 24/19) 
v nadaljevanju: Odlok.

3. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje letne-
ga programa športa v Občini Slovenske Konjice v letu 
2020.

4. Navedba pogojev za kandidiranje na javnem 
razpisu:

– Na javni razpis lahko kandidirajo izvajalci špor-
tnih programov iz 7. člena Odloka, če so registrirani 
za izvajanje dejavnosti in imajo najmanj eno leto pred 
dnevom objave javnega razpisa sedež v Občini Sloven-
ske Konjice.

– Imajo poravnane davčne obveznosti.
– Športno društvo mora imeti najmanj 20 članov 

s poravnano članarino.
– Da so izvajalci LPŠ v letu pred letom, na katerega 

se nanaša javni razpis, izpolnili pogodbene obveznosti.
– Delujejo na območju Občine Slovenke Konjice in 

izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce Občine Slo-
venske Konjice.

– Športne dejavnosti so predmet razpisa in imajo 
izvajalci zanje zagotovljene materialne in prostorske po-
goje ter ustrezno izobražen/usposobljen strokovni kader 
za opravljanje strokovnega dela v športu.

– Izdelano finančno konstrukcijo.
– Izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, 

najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur 

(po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za 
sofinanciranje celotnih športnih programov in je obseg 
izvajanja posameznega športnega programa v merilih 
drugače opredeljen.

– Urejeno evidenco članstva ter udeležencih pro-
grama.

5. Merila za izbor in vrednotenje programov so se-
stavni del Odloka, ki je priložen razpisni dokumentaciji.

6. Predviden obseg javnih sredstev je 110.000,00 €.
7. Obdobje porabe dodeljenih proračunskih sred-

stev po javnem razpisu: od sklenitve pogodbe do konca 
leta 2020.

8. Rok za predložitev vlog in način oddaje vloge: 
vloga mora biti oddana do 7. 2. 2020 v zapečatenem 
ovitku z označeno navedbo »Ne odpiraj – vloga« in 
navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša. Vla-
gatelj na zadnji strani ovojnice navede svoj naziv in 
naslov. Dostavljena mora biti osebno ali po pošti na 
naslov: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 
Slovenske Konjice.

9. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev bo 
11. 2. 2020 ob 16. uri. Odpiranje ne bo javno.

10. Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega raz-
pisa v osmih dneh po sprejetju odločitve.

11. Razpisna dokumentacija je od dneva objave jav-
nega razpisa na voljo na spletni strani Občine Slovenske 
Konjice in Zavoda za šport Slovenske Konjice, dodatne 
informacije: Laura Krančan, na tel. 03/759-07-71, ter 
Nataša Pučnik na tel. 03/757-33-83.

Občina Slovenske Konjice

 Ob-1001/20
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Karde-

lja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 8. člena Odloka 
o sofinanciranju programov in področij letnega progra-
ma športa v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 64/17 in 70/18), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v Mestni 

občini Nova Gorica v letu 2020
I. Na podlagi sprejetega letnega programa športa 

v Mestni občini Nova Gorica za leto 2020 se bodo iz 
proračunskih sredstev sofinancirali naslednji programi:

– prostočasna športna vzgoja predšolskih, šoloob-
veznih otrok in mladine,

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

– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– šport starejših,
– večje športne prireditve, ki imajo rekreativni zna-

čaj in športne prireditve tekmovalnega značaja, ki so 
organizirane na območju Mestne občine Nova Gorica 
in niso del rednega športnega programa prijavitelja na 
vseh nivojih (organizatorju se sofinancira samo eno 
večjo športno prireditev),

– organiziranost v športu.
Programi, ki predstavljajo redne predšolske, šolske 

oziroma študijske programe, niso predmet tega javnega 
razpisa.

Namen javnega razpisa je spodbujanje športne de-
javnosti na območju Mestne občine Nova Gorica in zago-
tavljanje sredstev za realizacijo izvedbe letnega progra-
ma športa in sofinanciranje tistega dela nacionalnega pro-
grama športa, ki se izvaja v Mestni občini Nova Gorica.
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II. Višina razpisanih proračunskih sredstev je 
421.000,00 €, in sicer iz naslednjih proračunskih postavk:

– 18/10.047 – program športa 386.000,00 €
– 18/10.048 – večje športne prireditve 35.000,00 €

in sicer:
a) večje športne prireditve, ki imajo rekreativni zna-

čaj in športne prireditve tekmovalnega značaja na ob-
činskem in medobčinskem nivoju v višini 2.000,00 €,

b) večje športne prireditve, ki imajo rekreativni zna-
čaj in športne prireditve tekmovalnega značaja na držav-
nem in mednarodnem nivoju v višini 16.000,00 €,

c) velike mednarodne športne prireditve v višini 
17.000,00 €.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020 
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

III. Na razpis se lahko prijavijo:
– športna društva in športne zveze,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje de-

javnosti v športu in izvajajo programe, določene z letnim 
programom športa v mestni občini, razen Javnega zavo-
da za šport Nova Gorica, katerega izvajanje celotnega 
programa je urejeno s posebnim predpisom,

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

– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki iz-
vajajo javnoveljavne programe.

Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost 
pri izvajanju letnega programa, razen če zakon ne do-
loča drugače.

Mestna občina bo iz proračuna za leto 2020 sofi-
nancirala športne programe izvajalcev:

– v individualnih športnih panogah: alpinizem, alpsko 
smučanje, atletika, balinanje, borilni športi (aikido, judo, 
karate, kick boxing in drugi), cheerdance, cheerleading, 
golf, jadranje, kajakaštvo, kegljanje, kolesarstvo, konje-
ništvo, kotalkanje, lokostrelstvo, namizni tenis, pikado, 
plavanje, rolkanje, sabljanje, strelstvo, šah, športna gim-
nastika, športno-ritmična gimnastika, športni ples (moder-
ni tekmovalni, standardni in latinsko ameriški, akrobatski), 
športni ribolov – casting, tenis, twirling – mažoretke,

– v kolektivnih športnih panogah: nogomet, košar-
ka, rokomet, odbojka, dvoranski nogomet, vaterpolo.

IV. Splošni pogoji kandidiranja
Prijavitelji morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:
– so registrirani v skladu z veljavnimi predpisi za 

izvajanje športnih programov ter jih najmanj v letu pred 
objavo javnega razpisa tudi dejansko izvajajo;

– imajo na dan objave razpisa najmanj dve leti re-
gistrirano dejavnost;

– imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za dru-
štva, ustanove in zasebne zavode);

– imajo v mestni občini registriran sedež in imajo 
najmanj 50 % aktivnih članov iz mestne občine ali imajo 
v mestni občini izpostavo, enoto, podružnico ipd., usta-
novljeno skladno s pravili društva, v kateri je najmanj 
90 % aktivnih vadečih iz mestne občine, pri čemer ali 
prijavitelj ali njegova izpostava, enota ali podružnica, 
pretežno delujejo na njenem območju (izjema so prime-
ri, ko zaradi naravnih danosti to ni mogoče – npr. vodne 
površine, smučišča, gore ipd.). S pojmom »pretežno 
delujejo« se smatra, da pretežno izvajajo redni program 
vadbe v panogi, ki jo prijavljajo na javni razpis, na ob-
močju mestne občine ter so aktivni v okviru športnega in 
družbenega udejstvovanja v mestni občini;

– v primeru, da se na razpis prijavijo invalidska dru-
štva s sedežem v mestni občini, in ki imajo status med-
občinskih društev, se število aktivnih članov iz mestne 

občine upošteva samo pri vrednotenju skladno z merili, 
in sicer kot ena vadbena skupina ne glede na program, 
ki ga izvajajo;

– vsebina prijavljenega programa mora ustreza-
ti predmetu javnega razpisa;

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na 
razpis prijavljenih programov;

– imajo zagotovljeno redno programsko vadbo naj-
manj 36 tednov v letu, razen v primeru, ko izvajalec 
kandidira za sredstva za športne prireditve;

– niso na drugih javnih razpisih mestne občine ozi-
roma iz drugih proračunskih postavk mestne občine 
pridobili sredstva za iste programe;

– program je neprofitne oziroma nekomercialne na-
rave;

– imajo poravnane vse obveznosti nastale na pod-
lagi izvajanja športne dejavnosti do Javnega zavoda za 
šport oziroma drugih javnih zavodov, katerih ustanovi-
teljica je mestna občina;

– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje 
kot tri mesece v obdobju zadnje pol leta pred dnevom 
odpiranja prijav;

– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do 
mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju 
športa iz preteklih treh let, oziroma redno vračajo sred-
stva, če imajo z mestno občino sklenjen dogovor o na-
činu vračila sredstev;

– 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 informacij javnega značaja in o var-
stvu osebnih podatkov.

V. Posebni pogoji kandidiranja:
– športna društva kandidirajo samostojno,
– društva, ki so člani Zveze za tehnično kulturo 

Nova Gorica ter druga društva, ki so registrirana za 
opravljanje dejavnosti s področja tehnične kulture, ne 
morejo kandidirati za sredstva iz tega razpisa. Prav tako 
ne morejo kandidirati prijavitelji, ki enake programe pri-
javljajo na druge razpise Mestne občine Nova Gorica.

VI. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi 
meril za vrednotenje in izbor programov športa v Mestni 
občini Nova Gorica, upoštevaje razpoložljiva sredstva 
na posamezni proračunski postavki. Merila so razvidna 
iz razpisne dokumentacije, ki je sestavni del razpisa.

Mestna občina Nova Gorica bo v skladu z Odlokom 
o sofinanciranju programov in področij letnega progra-
ma športa v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: 
odlok) izdala posameznemu prijavitelju na javni razpis 
odločbo v upravnem postopku. Po dokončnosti odločbe 
Mestna občina Nova Gorica s prijaviteljem sklene po-
godbo v skladu z določili 21. člena odloka.

V letu 2020 bo mestna občina odobrena sredstva 
za sofinanciranje programov nakazovala skladno z ve-
ljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna, pri čemer se 
bodo predplačila za programe športa izvajala največ 
v višini 50 % odobrenih sredstev, preostanek sredstev 
pa se nakaže po predložitvi dokazil o realizaciji in plači-
lu stroškov programov. Za sofinanciranje večje športne 
prireditve predplačil ni, ampak se sredstva nakazujejo 
po predložitvi dokazil o realizaciji in plačilu stroškov. 
Podrobnejša določila o načinu nakazovanja sredstev 
in predložitvi dokazil o realizaciji programov in plačilu 
stroškov se določijo v razpisni dokumentaciji.

VII. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključ-
no na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumenta-
cije. Če prijavitelj prijavlja več športnih programov, mora 
vsak posamični program prijaviti na ločenem obrazcu 
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(obrazci od št. 5 do 15). Prijava mora vsebovati vse 
zahtevane priloge oziroma dokazila (vložijo se v enem 
izvodu za vse prijavljene programe), ki so navedene 
v razpisnem obrazcu Prijava-šport 2020.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Me-
stne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si, pod rubriko 
Javni razpisi ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času 
uradnih ur v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti 
(soba III/27) in na Javnem zavodu za šport Nova Gorica, 
Bazoviška 4. Dodatne informacije v zvezi z razpisom 
lahko dobijo na tel. 05/335-0-353 (mag. Robert Cencič).

VIII. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti kuverti po-
šljite kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina 
Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Ed-
varda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte 
v glavni pisarni št. 36/I Mestne občine Nova Gorica, 
z oznako »Javni razpis – šport 2020 – Ne odpiraj«, do 
vključno 31. januarja 2020 do 10. ure. Za pravočasno se 
šteje prijava, ki do izteka roka 31. 1. 2020 do 10. ure pri-
spe na naslov mestne občine oziroma je vložena v njeni 
sprejemni pisarni (soba 36/I).

Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno 
označene ovojnice. Ovojnice, ki niso pravilno označe-
ne in se zanje ne more ugotoviti, da gre za prijavo na 
konkreten javni razpis, se neodprte vrnejo pošiljatelju.

Za pravilno odpremljeno se šteje prijava na javni raz-
pis in morebitna dopolnitev pred iztekom razpisnega roka, 
če je vložena v zaprti ovojnici, na kateri je navedeno:

– naslov sofinancerja,
– označba javnega razpisa, na katerega se prijava 

nanaša,
– opozorilo »Javni razpis za šport – Ne odpiraj« 

(v primeru dopolnitve vlog se doda še beseda »Dopol-
nitev«),

– naziv in naslov prijavitelja.
Nepravočasne prijave ali dopolnitve se ne odpirajo 

in jih pristojni organ zavrže s sklepom. S sklepom se 
zavržejo tudi vloge, ki niso dane na obrazcih razpisne 
dokumentacije.

Formalno nepopolne vloge pa mora prijavitelj do-
polniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, pristojni 
organ s sklepom vlogo zavrže.

IX. Postopek dodeljevanja sredstev vodi pet član-
ska strokovna komisija za pregled in oceno športnih 
programov, ki jo s sklepom imenuje župan.

X. Odpiranje vlog ni javno in bo predvidoma 31. 1. 
2020 v prostorih Mestne občine Nova Gorica.

XI. Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni o so-
financiranju programov v roku do 60 dni od dneva od-
piranja vlog.

Mestna občina Nova Gorica

 Ob-1002/20
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Karde-

lja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 10. člena Odloka 
o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture 
v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 
90/13, 19/15, 88/15, 56/17 in 73/19), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov na področju tehnične 

kulture v Mestni občini Nova Gorica v letu 2020
I. Na podlagi sprejetega letnega programa tehnič-

ne kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2020 se 
bodo iz proračunskih sredstev sofinancirali naslednji 
programi: astronomija, avtomobilizem, jamarstvo, letal-
stvo, modelarstvo, motociklizem, padalstvo, potaplja-

štvo, radioamaterstvo, rezbarstvo, kovaštvo, škafarstvo, 
lotanje, robotika, elektronika.

Program je kontinuirana dejavnost izvajalca, ki se 
izvaja preko celega leta. Program je zaključena celota 
posamičnih aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obse-
gu zaključene samostojne enote.

II. Višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa, 
je 60.000 €.

Programi morajo biti realizirani in dodeljena sred-
stva porabljena v letu 2020 v skladu s predpisi, ki dolo-
čajo izvrševanje proračuna.

Namen javnega razpisa je spodbujanje in razvoj 
dejavnosti na področju tehnične kulture na območju 
Mestne občine Nova Gorica in zagotavljanje finančne 
podpore za realizacijo izvedbe letnega programa teh-
nične kulture.

Mestna občina Nova Gorica bo iz proračuna za leto 
2020 sofinancirala programe, ki omogočajo zlasti:

– mladinsko raziskovalno delo, poletne šole in de-
lavnice, mladinske raziskovalne tabore, tekmovanja iz 
znanj, srečanja mladih tehnikov,

– tehnično vzgojo usmerjeno v dvig tehničnega 
znanja in kulture,

– širjenje in popularizacijo znanstvenega in razisko-
valnega dela med mladimi in dvig tehnične kulture med 
prebivalstvom nasploh,

– načrtno vzpodbujanje in skrb za ohranjanje teh-
nične dediščine,

– organizacijo in udeležbo na tekmovanjih iz podro-
čij tehnične kulture.

III. Mestna občina ne sofinancira: programov teh-
nične kulture profitnega značaja, formalnega izobra-
ževanja (redno in izredno) na vseh stopnjah, vlaganja 
v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin in opreme, 
programov, ki predstavljajo redne predšolske, šolske 
oziroma študijske programe in projekte.

IV. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov 
iz področja tehnične kulture, katerih delovanje ni finan-
cirano iz proračuna v okviru posebnih oziroma drugih 
proračunskih postavk, in sicer:

– nevladne organizacije,
– druge pravne osebe, razen javnih zavodov.
Za prijavitelje se po tem odloku ne štejejo sub jekti 

po Zakonu o gospodarskih družbah.
V. Splošni pogoji kandidiranja
Izvajalci programov tehnične kulture morajo izpol-

njevati vse naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica,
– so registrirani za izvajanje programov na področju 

tehnične kulture oziroma imajo dejavnost iz področja 
tehnične kulture opredeljeno kot eno izmed dejavnosti 
v ustanovitvenem aktu oziroma statutu,

– 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 urejeno evidenco o članstvu (velja za dru-
štva in zveze društev),

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

– imajo zagotovljeno redno, organizirano in stro-
kovno vodeno dejavnost vsaj devet mesecev v kole-
darskem letu,

– imajo najmanj 55 % aktivnih članov iz mestne 
občine,

– niso na drugih javnih razpisih mestne občine ozi-
roma iz drugih proračunskih postavk mestne občine 
pridobili sredstva za isti program,
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– program 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 % vrednosti 
prijavljenega programa. Med lastna sredstva se šteje 
tudi prostovoljno delo. Vrednost prostovoljnega dela, 
ki se upošteva kot lastna sredstva in način njegovega 
ovrednotenja, se definira ob vsakoletnem razpisu, ven-
dar ne več kot 10 % vrednosti prijavljenega programa,

– da so predvideli, da bodo vsa sredstva, prido-
bljena na javnem razpisu, porabili za krijte materialnih 
stroškov programa,

– program mora biti v pretežnem delu 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 in pravočasno izpolnili pogodbene ob-
veznosti do mestne občine na podlagi razpisa predhod-
nega leta, če so na njem sodelovali,

– 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 informacij javnega značaja in o var-
stvu osebnih podatkov.

VI. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi 
meril za sofinanciranje, določenih v Odloku o sofinanci-
ranju programov tehnične kulture v Mestni občini Nova 
Gorica, upoštevaje razpisana sredstva, in sicer: šte-
vilo članov društva s stalnim prebivališčem na obmo-
čju Mestne občine Nova Gorica (do 15 točk), finančna 
konstrukcija programa (do 25 točk), kvaliteta in obseg 
programa (do 180 točk), organizacija tekmovanj (do 
30 točk), udeležba na tekmovanjih (do 45 točk), status 
duštva, ki deluje v javnem interesu (5 točk). Podrobnej-
ša merila so razvidna iz razpisne dokumentacije, ki je 
sestavni del tega razpisa.

V letu 2020 bo mestna občina odobrena sredstva 
za sofinanciranje programa nakazovala skladno z ve-
ljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna, pri čemer se 
bodo predplačila izvajala za program tehnične kulture 
največ v višini 50 % odobrenih sredstev, preostanek 
sredstev pa se nakaže po predložitvi dokazil o realiza-
ciji in plačilu stroškov programov. Podrobnejša določila 
o načinu nakazovanja sredstev in predložitvi dokazil 
o realizaciji programa in plačilu stroškov se določijo 
v razpisni dokumentaciji.

VII. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključ-
no na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumen-
tacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge 
oziroma dokazila, ki so navedene v razpisnem obrazcu. 
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka 
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne ob-
čine Nova Gorica www.nova-gorica.si, pod rubriko Jav-
ni razpisi ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času 
uradnih ur v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti 
(soba III/27). Dodatne informacije v zvezi z razpisom 
lahko dobijo na tel. 05/335-0-353 (mag. Robert Cencič).

VIII. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti kuverti po-
šljite kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina 
Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Ed-
varda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte 
v glavni pisarni št. 36/I Mestne občine Nova Gorica, 
z oznako »Javni razpis – TK 2020 – Ne odpiraj«, do 
vključno 31. januarja 2020 do 10. ure.

Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka 
roka 31. 1. 2020 do 10. ure prispe na naslov naročnika 
ali je vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 36/I).

Za pravilno odpremljeno se šteje prijava na javni 
razpis in morebitna dopolnitev pred iztekom razpisnega 
roka, vložena v zaprti kuverti, na kateri je navedeno:

– naslov sofinancerja,
– označba javnega razpisa, na katerega se prijava 

nanaša (v primeru dopolnitve vlog se doda še beseda 
»Dopolnitev«),

– naziv in naslov prijavitelja.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno od-

premljene in označene vloge. Vse vloge, prispele po 
roku in nepravilno odpremljene vloge bodo izločene iz 
nadaljnjega postopka in vrnjene pošiljatelju.

Nepravočasne vloge in vloge, ki niso oddane na 
obrazcih razpisne dokumentacije, pristojni organ s skle-
pom zavrže, formalno nepopolne vloge pa mora prija-
vitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, 
pristojni organ s sklepom vlogo zavrže.

Vloga je formalno popolna, če vsebuje v celoti iz-
polnjen prijavni obrazec in obvezna dokazila – priloge.

IX. Postopek dodeljevanja sredstev vodi pristoj-
ni organ. Posamezne naloge v postopku dodeljevanja 
sredstev opravlja petčlanska strokovna komisija za oce-
no programov tehnične kulture, ki jo s sklepom imenuje 
župan.

X. Odpiranje vlog ni javno in bo predvidoma 31. 1. 
2020 v prostorih Mestne občine Nova Gorica.

XI. Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni o so-
financiranju programov v roku do 60 dni od dneva od-
piranja vlog.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 187-8/2019-2 Ob-1003/20
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Karde-

lja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 13. člena Odloka 
o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s podro-
čja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list 
RS, št. 108/12, 5/14, 2/16 in 73/19), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov s področja 

zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica  
v letu 2020

I. V letu 2020 se bodo iz proračunskih sredstev 
sofinancirali naslednji programi s področja zasvojenosti 
v interesu Mestne občine Nova Gorica:

Sklop B
1. program za delo z osnovnošolsko populacijo,
2. program za delo s srednješolsko populacijo,
3. program za delo z eksperimentatorji.
Sklop C
1. nizkopražni program.
Sklop D
1. visokopražni program,
2. reintegracijski program.
Program je kontinuirana dejavnost izvajalca, ki se 

izvaja preko celega leta. Program je zaključena celota 
posamičnih aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obse-
gu zaključene samostojne enote.

Predmet tega razpisa niso odhodki za formalno izo-
braževanje (redno in izredno) na vseh stopnjah, stroški 
nakupa ali vzdrževanja nepremičnin in opreme, progra-
mi prijaviteljev, ki isti program prijavijo na druge razpise 
mestne občine in so jim sredstva iz teh razpisov tudi 
odobrena, programi, ki so financirani iz drugih sredstev 
mestne občine.
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II. Višina razpisanih proračunskih sredstev zna-
ša predvidoma 25.000,00 EUR, in sicer: do 13.000,00 EUR 
za programe iz sklopa B, do 4.000,00 EUR za program iz 
sklopa C in do 8.000,00 EUR za programa iz sklopa D.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2020, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje pro-
računa.

III. Na javni razpis za sofinanciranje programov 
s področja zasvojenosti se lahko prijavijo:

– nevladne organizacije (društva, ustanove, nepro-
fitni zasebni zavodi), ki so registrirane kot pravne osebe 
v Republiki Sloveniji, in sicer na podlagi zakonskih pred-
pisov za opravljanje dejavnosti s področja socialnega 
varstva,

– javni zavodi in druge pravne osebe in izvajalci 
s področja socialnega varstva, katerih socialna dejav-
nost je izkazana kot osnovna dejavnost in so na podlagi 
zakonskih predpisov registrirani tudi za opravljanje de-
javnosti s področja zasvojenosti.

Za prijavitelje se ne štejejo sub jekti po Zakonu o go-
spodarskih družbah.

IV. Prijavitelji iz točke III. morajo izpolnjevati nasled-
nje pogoje:

– so registrirani za izvajanje programov na področju 
zasvojenosti oziroma jih imajo opredeljene v ustanovi-
tvenem aktu oziroma statutu,

– 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,

– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soude-
ležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti 
prijavljenega programa (med lastna sredstva se štejejo 
članarine, donacije in vsa sredstva prejeta iz katerihkoli 
drugih virov),

– program se izvaja na območju in v interesu me-
stne občine,

– program je neprofitne oziroma nekomercialne 
narave (višina prihodkov ne sme biti višja od višine 
odhodkov),

– 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 in pravočasno izpolnili vse pogodbene 
obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov 
za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti, 
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 splo-
šnega 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 informacij javnega značaja in o var-
stvu osebnih podatkov.

V. Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena iz-
ključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije in mora 
vsebovati vse zahtevane podatke in priloge.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Me-
stne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si pod 
rubriko Javni razpisi, ki jo zainteresirani lahko dvignejo 
tudi v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 8. do 

14. ure in ob sredah od 8. do 16. ure v tajništvu Oddelka 
za družbene dejavnosti (III. nadstropje/soba 27).

VI. Prijavo z vso potrebno dokumentacijo se pošlje 
v zaprti kuverti kot priporočena pošiljka na naslov Me-
stna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 
Nova Gorica, ali se odda osebno v glavni pisarni Mestne 
občine Nova Gorica (I. nadstropje/soba 36), z oznako 
»Javni razpis sofinanciranje programov s področja za-
svojenosti – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora 
biti navedeno ime in naslov prijavitelja.

Rok za prijavo na razpis je do petka, 31. 1. 2020, 
do 10. ure.

Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka, 
to je do petka, 31. 1. 2020, do 10. ure, prispe na naslov 
naročnika oziroma je vložena v glavni pisarni naročnika 
(I. nadstropje/soba 36). Prijavitelj lahko dopolnjuje oziro-
ma spreminja vlogo do izteka roka za prijavo. V primeru 
dopolnjevanja vloge je potrebno poleg oznake javnega 
razpisa navesti tudi: Dopolnitev vloge – Ne odpiraj.

Odpiranje prijav se bo izvedlo v roku do 5 delovnih 
dni od izteka roka za prijavo na razpis in ga bo vodila 
strokovna komisija.

Vlogo, ki ni pravočasna, ni predložena na obrazcih 
razpisne dokumentacije ali je ni vložila upravičena ose-
ba, pristojni organ zavrže s sklepom.

Na podlagi ugotovitve, da je pravočasna vloga for-
malno nepopolna, pristojni organ v roku osmih delovnih 
dni od dneva odpiranja pisno pozove stranko k dopol-
nitvi vloge. Vlogo je dovoljeno dopolnjevati le v tistem 
delu, ki se ne nanaša na ocenjevanje programov, in sicer 
v roku petih delovnih dni. Po preteku roka za dopolnitev, 
dodatne dopolnitve vlog niso možne. Če stranka vloge 
ne dopolni v zahtevanem roku, pristojni organ vlogo 
zavrže s sklepom.

VII. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi 
meril za izbor programov: vsebina predloženega pro-
grama (do 70 točk), jasni cilji predloženega programa 
(do 20 točk), metode dela (do 20 točk), jasna in real-
na finančna konstrukcija predloženega programa (do 
40 točk), prijavitelj ima sedež (izpostavo, enoto) v mestni 
občini (20 točk), reference prijavitelja in evalvacija dose-
ganja ciljev in rezultatov programa (do 80 točk). Merila 
so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

Programi, prispeli na javni razpis, se na podlagi 
meril ovrednotijo s točkami. Najvišje možno število točk 
je 250. Končno število točk za posamezen program je 
vsota povprečnih ocen članov komisije in ocene uprav-
nega organa. Program se sofinancira le v primeru, da 
doseže vsaj 70 % možnih točk (najmanj 175 točk od 
možnih 250 točk). Za posamezno razpisano vsebino bo 
izbran tisti prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število točk. 
V kolikor tudi prijavitelj z najvišjim doseženim številom 
točk ne zbere najmanj 70 % možnih točk (175 točk od 
250 možnih), ni izbran nihče od prijaviteljev. Formula za 
izračun sofinanciranja posameznega programa je nave-
dena v odloku in v razpisni dokumentaciji.

V letu 2020 bo mestna občina odobrena sredstva 
za sofinanciranje programov nakazovala skladno z ve-
ljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna. Podrobnej-
ša določila o načinu nakazovanja sredstev, predložitvi 
dokazil o realizaciji posameznega programa in plačilu 
stroškov se določijo v razpisni dokumentaciji.

Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v roku 
60 dni od dneva odpiranja vlog.

VIII. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku 
za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica na 
tel. 05/33-50-352 (Petra Sismond).

Mestna občina Nova Gorica
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Št. 122-317/2019-3 Ob-1004/20
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Karde-

lja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 8. člena Odloka 
o sofinanciranju programov in projektov s področja soci-
alne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list 
RS, št. 108/12, 11/15, 2/16 in 73/19), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov 

s področja socialne dejavnosti v Mestni občini 
Nova Gorica v letu 2020

I. V letu 2020 se bodo iz proračunskih sredstev so-
financirali naslednji programi in projekti s področja soci-
alne dejavnosti v interesu Mestne občine Nova Gorica:

A. Programi in projekti namenjeni invalidom in bol-
nikom

– programi in projekti, ki ljudem z različnimi oblika-
mi invalidnosti omogočajo, da se vključujejo v okolje, 
jim nudijo podporo pri povečanju neodvisnega življenja 
oziroma jim lajšajo življenje z invalidnostjo,

– programi in projekti svetovanja, pomoči in rehabi-
litacije, namenjeni različnim kroničnim bolnikom in upo-
rabnikom posameznih zdravstvenih storitev,

– programi in projekti namenjeni ozaveščanju o bo-
leznih in preventivi.

B. Humanitarni in socialni programi in projekti
– programi in projekti, ki blažijo posledice revščine 

in odpravljajo socialne in druge stiske posameznikov,
– programi in projekti, ki osebam z dolgotrajnimi 

težavami v duševnem zdravju omogočajo vključevanje 
v okolje ter drugi programi in projekti s področja varova-
nja duševnega zdravja,

– programi medgeneracijskih in drugih skupin za 
samopomoč ter drugi programi, ki v lokalnem okolju 
skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti posameznih 
skupin občanov.

C. Drugi socialni programi in projekti
– programi in projekti upokojenskih društev,
– drugi programi in projekti s področja socialne 

dejavnosti, ki dokazujejo vsebinsko učinkovitost (kot na 
primer družabna srečanja, obiski in obdaritve članov, 
jubilantov ipd.) in ne spadajo v sklopa A in B.

Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja vsebinsko 
zaključeno celoto, z opredeljeno vsebino, cilji, časovnim 
zaporedjem in trajanjem izvedbe.

Program predstavlja dejavnost izvajalca, ki se iz-
vaja kontinuirano, tekom celega leta in ima opredeljeno 
vsebino, cilje in časovno zaporedje aktivnosti.

Predmet tega razpisa niso formalno izobraževanje 
(redno in izredno) na vseh stopnjah, vlaganja v nakup 
oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, turistična 
potovanja, turistični izleti in turistična letovanja ter pro-
grami s področja zasvojenosti.

II. Predvidena višina razpisanih proračunskih sred-
stev znaša za sklop A: 39.000 EUR, sklop B: 52.500 EUR 
in sklop C: 9.500 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti 
porabljena v letu 2020, v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

III. Na razpis za sofinanciranje programov in pro-
jektov s področja socialne dejavnosti se lahko prijavijo 
nevladne organizacije, druge pravne osebe, ki izvajajo 
programe in projekte s področja socialne dejavnosti in 
javni zavodi katerih so/ustanoviteljica ni Mestna občina 
Nova Gorica in so registrirani za izvajanje programov in 
projektov s področja socialne dejavnosti.

Za prijavitelje se štejejo:
– nevladne organizacije s področja socialne dejav-

nosti, ki so v skladu z zakonom ustanovljene kot nepro-
fitne in nepridobitne organizacije, z namenom izvajanja 

posebnih socialnih programov in storitev, utemeljenih 
na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih 
okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,

– nevladne organizacije, ki so ustanovljene v skladu 
z zakonom kot neprofitne organizacije, z namenom re-
ševanja socialnih stisk občanov mestne občine,

– nevladne organizacije za samopomoč, ki so 
v skladu z zakonom ustanovljene kot neprofitne in ne-
pridobitne organizacije, z namenom reševanja socialnih 
problemov svojih članov,

– druge pravne osebe, ki izvajajo programe in pro-
jekte na področju socialne dejavnosti za uporabnike 
z območja mestne občine in so registrirani za delovanje 
na področju socialnega varstva.

Za prijavitelje se po tem odloku ne štejejo:
– sub jekti po Zakonu o gospodarskih družbah.
Na javnem razpisu ne morejo kandidirati prijavitelji, 

ki iste programe ali projekte prijavljajo na druge javne 
razpise mestne občine ali so financirani iz drugih prora-
čunskih postavk mestne občine.

IV. Prijavitelji iz prejšnje točke morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje:

– imajo sedež v mestni občini ali skladno s statu-
tom oziroma temeljnim aktom upravičenca ustanovljeno 
podružnico (poimenovano enota, odbor, združenje ali 
drugače), ki ni pravna oseba,

– so registrirani za izvajanje programov ali projek-
tov na področju socialne dejavnosti oziroma jih imajo 
opredeljene v ustanovitvenem aktu oziroma statutu,

– 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,

– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soude-
ležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti 
prijavljenega programa ali projekta (med lastna sredstva 
se štejejo članarine, donacije, vsa sredstva prejeta iz 
katerihkoli drugih virov ter prostovoljno delo, in sicer 
v višini največ do 10 % predvidenih lastnih sredstev),

– program ali projekt se izvaja na območju in v in-
teresu mestne občine,

– program ali projekt je neprofitne oziroma neko-
mercialne narave (višina prihodkov ne sme biti višja od 
višine odhodkov),

– 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 in pravočasno izpolnili vse pogodbene 
obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov 
na področju programov in projektov s področja socialnih 
dejavnosti 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 šte-
je, da ne izpolnjuje splošnega pogoja za prijavo,

– v primeru, da ima prijavitelj sedež izven mestne 
občine vendar na območju statistične regije Goriška, 
mora imeti v članstvu najmanj 30 % občanov mestne 
občine in izvajati program na območju mestne občine,

– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju 
in o prijavljenem programu/projektu z namenom objave 
rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skla-
dno s predpisi o dostopu informacij javnega značaja in 
o varstvu osebnih podatkov.
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V. Prijavitelji lahko na razpis prijavijo en program ali 
projekt. V primeru, da prijavitelj izvaja več programov, 
lahko prijavi največ dva programa, v kolikor sta progra-
ma vsebinsko različna ali namenjena različni skupini 
uporabnikov.

Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena izključno 
na obrazcih iz razpisne dokumentacije in mora vsebovati 
vse zahtevane podatke in priloge.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Me-
stne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si pod 
rubriko Javni razpisi, ki jo zainteresirani lahko dvignejo 
tudi v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 8. do 
14. ure in ob sredah od 8. do 16. ure v tajništvu Oddelka 
za družbene dejavnosti (III. nadstropje/soba 27).

VI. Prijavo z vso potrebno dokumentacijo se po-
šlje v zaprti kuverti kot priporočena pošiljka na naslov 
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 
5000 Nova Gorica, ali se odda osebno v glavni pisarni 
Mestne občine Nova Gorica (I. nadstropje/soba 36), 
z oznako »Javni razpis sofinanciranje programov in 
projektov s področja socialne dejavnosti sklop (navedba 
sklopa) – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
navedeno ime in naslov prijavitelja.

Rok za prijavo na razpis je do petka, 31. 1. 2020, 
do 12. ure.

Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka, to 
je do 31. 1. 2020 do 12. ure, prispe na naslov naročnika 
oziroma je vložena v glavni pisarni naročnika (I. nad-
stropje/soba 36). Prijavitelj lahko dopolnjuje oziroma 
spreminja vlogo do izteka roka za prijavo. V primeru 
dopolnjevanja vloge je potrebno poleg oznake javnega 
razpisa navesti tudi: Dopolnitev. Odpiranje prijav bo 
vodila strokovna komisija in se bo izvedlo v roku do 5 
delovnih dni od izteka roka za prijavo na razpis.

Vlogo, ki ni pravočasna, ni predložena na obrazcih 
razpisne dokumentacije ali je ni vložila upravičena ose-
ba, pristojni organ zavrže s sklepom.

Na podlagi ugotovitve, da je pravočasna vloga for-
malno nepopolna, pristojni organ v roku 8 delovnih dni 
od dneva odpiranja pisno pozove stranko k dopolnitvi 
vloge. Vlogo je dovoljeno dopolnjevati le v tistem delu, 
ki se ne nanaša na ocenjevanje programov in projektov, 
in sicer v roku 5 delovnih dni. Če stranka vloge ne do-
polni v zahtevanem roku, pristojni organ vlogo zavrže 
s sklepom.

VII. Izbrani programi oziroma projekti bodo sofinan-
cirani na podlagi meril za vrednotenje prijavljenih progra-
mov in projektov. Ocenjevanje programov in projektov 
s področja socialne dejavnosti poteka v dveh fazah (1. in 
2. krog ocenjevanja).

Komisija v 1. krogu oceni programe in projekte na 
podlagi naslednjih meril: utemeljenost in pomen pro-
grama/projekta za Mestno občino Nova Gorica – do 
20 točk, jasnost zastavljenih ciljev programa/projekta 
ter njihova realnost in izvedljivost – do 20 točk, metode 
dela (način doseganja zastavljenih ciljev) – do 5 točk, 
finančno vrednotenje izvedbe programa/projekta (ustre-
znost, preglednost, realnost finančne konstrukcije) – do 
30 točk, dostopnost programa/projekta (dostopnost in-
formacij in obveščanje javnosti, fizična dostopnost za 
ciljno populacijo in širšo javnost) – do 20 točk. Upravni 
organ oceni programe in projekte glede na to ali ima dru-
štvo status društva, ki deluje v javnem interesu – 5 točk.

V 1. krogu ocenjevanja je najvišje možno število 
točk za posamezen program ali projekt 100 točk. V na-
daljnje ocenjevanje se uvrstijo tisti programi oziroma 
projekti prijaviteljev, ki v postopku ocenjevanja na pod-
lagi zgoraj navedenih meril prejmejo skupno oceno od 

50 do 100 točk. Programi in projekti, ki v 1. krogu oce-
njevanja ne dosežejo 50 točk, se izločijo iz nadaljnjega 
ocenjevanja in ne bodo sofinancirani.

V 2. krogu ocenjevanja oceni komisija programe 
oziroma projekte na podlagi meril: vsebina progra-
ma/projekta: splošna vsebinska ocena – do 50 točk, 
obsežnost in zahtevnost – do 30 točk, dovršenost, pre-
glednost – do 10 točk ter aktualnost in inovativnost 
programa/projekta: izvirna zasnova in celovitost – do 
20 točk, vsebina ustreza/zadovoljuje trenutne potrebe 
lokalnega okolja po socialno varstvenih programih in jo 
lokalna skupnost nujno potrebuje – do 40 točk.

Končno število točk za posamezni program ali pro-
jekt iz 2. kroga ocenjevanja se izračuna kot povprečno 
število točk, ki so jih podelili člani komisije. V 2. krogu 
ocenjevanja je najvišje možno število točk za posamezni 
program ali projekt 150 točk.

Končno število točk za posamezni program ali pro-
jekt se izračuna kot vsota povprečnih točk iz 1. in 2. kro-
ga ocenjevanja. Najvišje možno končno število točk je 
250. Formula za izračun sofinanciranja posameznega 
programa ali projekta je navedena v razpisni dokumen-
taciji.

Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v roku 
60 dni od dneva odpiranja vlog. Mestna občina Nova 
Gorica bo v skladu z Odlokom o sofinanciranju progra-
mov in projektov s področja socialne dejavnosti v Me-
stni občini Nova Gorica in spremembami odloka izda-
la posameznemu prijavitelju na javni razpis odločbo 
v upravnem postopku. Po dokončnosti odločbe sklene 
Mestna občina Nova Gorica s prijaviteljem pogodbo 
v skladu z določili 21. člena odloka. V letu 2020 bo me-
stna občina odobrena sredstva za sofinanciranje progra-
mov/projektov nakazovala skladno z veljavnimi predpisi 
o izvrševanju proračuna. Podrobnejša določila o načinu 
nakazovanja sredstev in predložitvi dokazil o realizaciji 
programa/projekta in plačilu stroškov se določijo v raz-
pisni dokumentaciji.

VIII. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku 
za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica na 
tel. 05/33-50-166 (Tamara Simčič).

Mestna občina Nova Gorica

Št. 671-0001/2020 Ob-1005/20
Občina Rogaška Slatina objavlja na podlagi 

21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 8. čle-
na Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, 
št. 67/17), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 
21/18 – ZNOrg), Odloka o postopku in merilih za sofi-
nanciranje letnega programa športa v Občini Rogaška 
Slatina (Uradni list RS, št. 77/19) in Letnega programa 
športa Občine Rogaška Slatina za leto 2020 (sprejetega 
na seji OS dne 27. 11. 2019)

javni razpis
za sofinanciranje letnega programa športa  

za leto 2020
I. Izvajalec javnega razpisa: Občina Rogaška Slati-

na, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nasled-

njih vsebin:
1. Športni programi
1.1 prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.2 športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 

potrebami
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1.3 obštudijske športne dejavnosti
1.4 športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih 

v kakovostni in vrhunski šport
1.5 kakovostni in vrhunski šport
1.6 šport invalidov
1.7 športna rekreacija
1.8 šport starejših
2. Razvojne dejavnosti v športu
2.1 usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih ka-

drov
2.2 založništvo v športu
3. Organiziranost v športu
3.1 delovanje športnih organizacij
4. Športne prireditve in promocija športa
4.1 športne prireditve
5. Športni objekti in površine za šport v naravi
5.1 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov
III. Pogoji za prijavo na razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci 

letnega programa športa:
– športna društva in športne zveze, ki so registrira-

na v Republiki Sloveniji,
– zavodi za šport po Zakonu o športu,
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejav-

nosti na področju športa v Republiki Sloveniji,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristne 

namene na področju športa, v skladu z zakonom, ki 
ureja ustanove,

– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki iz-
vajajo javno veljavne programe,

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

– zasebni športni delavci.
Pravico do sofinanciranja dejavnosti na področjih 

športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Rogaška Slatina in delujejo 
na njenem območju,

– so registrirani najmanj eno leto,
– izvajajo športne programe neprekinjeno vsaj eno 

leto pred objavo javnega razpisa, na katerega se prijavljajo,
– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, 

najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur 
(po dve uri tedensko), razen v programih, pri katerih je 
z merili določen manjši obseg,

– imajo zagotovljene materialne in prostorske po-
goje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni 
kader za opravljanje dela v športu,

– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je 
razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo 
programov,

– imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno 
evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih 
društev) ter evidenco o udeležencih programov,

– imajo poravnane davčne obveznosti.
IV. Višina razpisanih sredstev
Okvirna vrednost sredstev javnega razpisa na po-

dročju športa v Občini Rogaška Slatina za leto 2020 
znaša 115.000 EUR. Razpoložljiva sredstva po posame-
znih vsebinah in proračunskih postavkah so naslednja:

18013 Programi športa
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Obštudijske športne dejavnosti

6.000 EUR

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjena v kakovostni in vrhunski šport 34.500 EUR
Kakovostni in vrhunski šport 13.000 EUR
Šport invalidov
Športna rekreacija
Šport starejših

6.000 EUR

Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Založništvo v športu

6.000 EUR

Delovanje športnih organizacij 10.000 EUR
Športne prireditve 9.500 EUR
18017 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov 30.000 EUR

Občina Rogaška Slatina si pridržuje pravico do 
spremembe višine razpisanih sredstev, če se namenska 
proračunska postavka v veljavnem proračunu zmanjša.

V. Merila za vrednotenje prijavljenih programov 
in projektov: izbrani programi se bodo sofinancirali na 
osnovi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje 
letnega programa športa v Občini Rogaška Slatina.

VI. Način in rok za prijavo
Predlagatelji morajo prijave na razpis predložiti iz-

ključno na obrazcih, ki jih vsebuje razpisna dokumenta-
cija in priložiti vse zahtevane priloge in dokazila.

Obvezne priloge:
– potrdilo o registraciji izvajalca športnega progra-

ma, ki se prvič prijavlja na razpis,
– potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih,

– pogodba oziroma drug dokument o najemu oziro-
ma uporabi športnega objekta, iz katerega bo razvidna 
višina stroška za uporabo objekta,

– pogodba z izvajalci strokovnega dela oziroma 
drug dokument, iz katerega je razvidna višina stroška 
za strokovni kader in potrdilo o njegovi usposobljenosti,

– druge priloge navedene v razpisnih obrazcih.
Prijave morajo kandidati poslati s priporočeno pošto 

ali oddati osebno na naslov Občina Rogaška Slatina, 
Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, do vključno 
ponedeljka, 10. februarja 2020. Za pravočasno se šteje 
prijava, ki je bila na poštnem naslovu oddana do všte-
tega 10. februarja 2020 oziroma je bila do tega dne do 
15. ure predložena na vložišče občine. Oddana mora 
biti v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis 
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LPŠ 2020«, na hrbtni strani pa mora biti naveden naziv 
in naslov prijavitelja.

Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na vlo-
žišču Občine Rogaška Slatina, v ponedeljek, torek in 
četrtek med 8. in 15. uro, v sredo med 8. in 16. uro in 
v petek med 8. in 14. uro ter na spletni strani občine 
www.rogaska-slatina.si.

Dodatne informacije o javnem razpisu se dobijo na 
Občini Rogaška Slatina, in sicer po tel. 03/818-17-17 (Po-
lona Golob Kovačič) ali elektronski pošti polonca.golob-ko-
vacic@rogaska-slatina.si vsak delovnik med 8. in 14. uro.

VII. Odpiranje in obravnava prijav: odpiranje pri-
jav bo 13. februarja 2020 ob 13. uri v prostorih Občine 
Rogaška Slatina. Odpiranje prejetih vlog ni javno. Pri-
javitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpo-
zneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Občina bo 
z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbe o sofinanciranju 
programov športa v Občini Rogaška Slatina za leto 2020 
v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.

VIII. Poraba odobrenih sredstev: odobrena prora-
čunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem 
letu 2020, in sicer na način, ki velja za ravnanje s prora-
čunskimi sredstvi, ter v skladu s pogodbo.

Občina Rogaška Slatina

Št. 610-133/2019-6 Ob-1006/20
Na spletni strani Mestne občine Ljub ljana 

(https://www.Ljub ljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-jav-
ne-objave/) je objavljen Javni razpis za izbor kulturnih 
projektov, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Mestna 
občina Ljub ljana.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 610-140/2019-4 Ob-1007/20
Na spletni strani Mestne občine Ljub ljana 

(https://www.Ljub ljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-ob-
jave/) je objavljen Javni razpis za izbor dvoletnih kul-
turnih projektov na področju festivali, ki jih bo v letih 
2020 in 2021 sofinancirala Mestna občina Ljub ljana.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 671-101/2019 Ob-1021/20
Na podlagi 17. člena Zakona o športu – ZŠpo-1 

(Uradni list RS, št. 29/17 z dne 9. 6. 2017) in sklepa žu-
pana št.: 671-101/2019 z dne 6. 1. 2020, Mestna občina 
Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje športnih programov v Mestni 

občini Koper v letu 2020
Predmet razpisa je sofinanciranje programov na 

področju športa v Mestni občini Koper za leto 2020.
1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci 

športnih programov:
– športna društva in športne zveze, registrirane 

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

nosti v športu v Republiki Sloveniji,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen 

namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja 
ustanove,

– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki iz-
vajajo javnoveljavne programe,

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

– zasebni športni delavci.

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

in, da so v letu pred prijavo na javni razpis izvajali ustre-
zno dejavnost v športu;

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrto-
vanih športnih aktivnosti;

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

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

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

2. V letu 2020 bomo sofinancirali naslednje vsebine 
športnih programov:

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

trebami;
– Obštudijska športna dejavnost;
– Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v ka-

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

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

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

področju športa;
– Športne prireditve in promocija športa:

– športna dediščina in muzejska dejavnost 
v športu.

3. Pogoji sofinanciranja
Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Po-

gojev, meril in normativov za vrednotenje športnih pro-
gramov v Mestni občini Koper, upoštevaje razpoložljiva 
proračunska sredstva.

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

4. Vrednost razpisnih sredstev za sofinanciranje 
športnih programov (točka 2. tega razpisa) je opredelje-
na z Odlokom o izvrševanju proračuna Mestne občine 
Koper za leto 2020.

5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena za delovanje v letu 2020, v skladu s predpisi, ki 
določajo izvrševanje proračuna.

6. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti 
izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpi-
sne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več pro-
gramov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen 
obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge 
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

7. Rok predložitve prijav in način predložitve: prija-
vitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno po-
šiljko najkasneje do petka, 24. januarja 2020, na naslov 
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo 
do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako 
»Ne odpiraj-prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje 
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športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2020, 
št.: 671-101/2019«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošilja-
telja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene 
in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo 
obravnavane.

8. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega raz-
pisa pisno obveščeni najpozneje v 60 dneh po zaključku 
razpisa.

9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija, ki vsebu-
je razpisne obrazce za programe, vzorec pogodbe ter 
pogoje in merila za sofinanciranje športnih programov, je 
od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si, 
ter na tajništvu Urada za družbene dejavnosti in razvoj 
Mestne občine Koper (tel. 05/66-46-239).

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom do-
bijo zainteresirani v Javnem zavodu za šport Mestne 
občine Koper pri Alešu Šepec (tel. 05/61-46-019, 
e-mail: ales.sepec@sportkoper.si) ter na Uradu za 
družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper 
(tel. 05/66-46-239).

Mestna občina Koper

Št. 129-1/2020 Ob-1029/20
Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o so-

cialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 
– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – 
ZPPreb-1 in 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 
31/18 – ZOA-A in 28/19) in Odloka o proračunu Obči-
ne Trebnje za leto 2020 (Uradni list RS, št. 32/19) in 
5. člena Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za 
sofinanciranje programov in investicij na področju social-
nega varstva v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 58/07, 
16/08, 33/10, v nadaljevanju: Pravilnik) in na podlagi 
Letnega programa socialnega varstva v Občini Trebnje 
za leto 2020, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov s področja socialnega 

varstva v Občini Trebnje za leto 2020
I. Naročnik javnega razpisa: Občina Trebnje, Goliev 

trg 5, 8210 Trebnje.
II. Predmet javnega razpisa
Javna sredstva se zagotovijo za sofinanciranje na-

slednjih programskih sklopov:
1. Programi socialnega varstva drugih ranljivih sku-

pin:
a) Programi na področju humanitarne dejavnosti, 

in sicer:
– programi, ki omogočajo vključitev v skupnost ose-

bam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in 
drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;

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

– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk 
ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in dru-
žinam;

– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samo-
pomoči ter preprečevanju socialne izključenosti;

– programi, ki omogočajo neodvisno življenje ose-
bam s posebnimi potrebami ter drugi programi pomoči 
osebam s posebnimi potrebami ter njihovim družinam;

– programi za kronične bolnike, ki s svojo dejavno-
stjo skrbijo za enakopravno vključevanje kroničnih bol-

nikov v življenje z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje 
kakovosti življenja s kronično boleznijo ter za prepreče-
vanje napredovanja kronične bolezni v invalidnost.

b) Programi za delo z zasvojenimi, in sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, pod-

pora, zmanjševanje škode, terensko delo, svetovanje, 
urejanje, rehabilitacija);

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

c) Preventivni programi, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za 

samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skr-
bijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov;

– preventivni programi za ogrožene skupine otrok 
in mladostnikov;

– preventivni programi za preprečevanje nasilja 
v družinah;

– programi za usposabljanje in razvoj mreže pro-
stovoljcev;

– preventivni programi za družine;
– drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz 

in izraženih socialnih težavah;
– projekt »Trebnje zdrava občina – občina dobrih 

medčloveških odnosov«.
2. Programi društev upokojencev s sedežem v Ob-

čini Trebnje
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za 

samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skr-
bijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov;

– program obdaritve starejših ob novem letu in ju-
bilantov;

– drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz 
in izraženih socialnih težavah.

III. Na razpis se lahko prijavijo:
a) javni socialno varstveni zavodi;
b) dobrodelne organizacije, kot prostovoljne in ne-

profitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševa-
le socialne stiske in težave občanov Občine Trebnje, 
ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske 
skupnosti;

c) humanitarne organizacije, zavodi, ustanove in 
druge fizične ali pravne osebe ter verske skupnosti, 
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju soci-
alnega varstva;

d) organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in 
neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom usta-
novijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno 
reševali socialne potrebe svojih občanov;

e) invalidske organizacije, kot prostovoljne in ne-
profitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi 
posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo 
posebne socialne programe in storitve, utemeljene na 
značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih 
okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov – občanov 
Občine Trebnje;

f) druga društva, zavodi, zasebne ustanove in za-
sebniki, ki izvajajo občinske programe na področju soci-
ale ali občinske programe za izboljšanje kvalitete življe-
nja za občane Občine Trebnje, ob pogoju, da so regi-
strirani za opravljanje dejavnosti na področju socialnega 
varstva oziroma je iz ustanovitvenega akta razvidno, da 
so registrirani za opravljanje glavne dejavnosti na podro-
čju socialnega varstva,

ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini in delujejo na območju Obči-

ne Trebnje za občane Občine Trebnje, razen invalidskih 
in dobrodelnih organizacij, ki so zasnovane tako, da 
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združujejo člane na področju regije (v tem primeru se 
upošteva število članov iz Občine Trebnje);

b) so registrirani in delujejo na področju socialno 
varstvenih dejavnosti. V kolikor prijavitelji ne delujejo naj-
manj eno leto na področju socialno varstvenih dejavnosti, 
o njihovi vključitvi na javni razpis, na podlagi strokovne 
presoje programa, odloča pristojna komisija za področje 
socialnega varstva, imenovana s strani župana;

c) imajo urejeno evidenco članstva;
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na-
črtovanih programov;

e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi 
organizacijami na izbranem področju;

f) imajo v svojih aktih jasno opredeljeno delovanje 
na področju, na katerega se prijavljajo v okviru socialno 
varstvenega razpisa;

g) prijavljajo program socialnega varstva ali projekt, 
ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno 
konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za 
izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež upo-
rabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, 
sponzorstva, donatorstva, voluntersko delo ...).

Na programski sklop Programi društev upokojencev 
s sedežem v Občini Trebnje se lahko prijavijo le društva 
upokojencev, ki imajo sedež v Občini Trebnje.

Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklo-
pu prijavijo največ pet različnih programov naenkrat, ki 
pa jih lahko strokovna služba združi, če meni, da je to 
smotrno. Odstopanja v številu programov so možna le 
za tiste programe, ki so v posebnem interesu Občine 
Trebnje.

IV. Višina sredstev, ki so na razpolago v letu 2020
Skupna višina sredstev je 54.000,00 EUR, in sicer:
– za programe socialnega varstva drugih ranljivih 

skupin (Programi na področju humanitarne dejavnosti, 
Programi za delo z zasvojenimi, Preventivni programi): 
49.000,00 EUR,

– za programe društev upokojencev s sedežem 
v Občini Trebnje: 5.000,00 EUR.

Posamezni programi lahko s strani Občine Trebnje 
prejmejo sredstva v višini največ 50 % vseh predvidenih 
odhodkov programa, razen programov, določenih skla-
dno s Pravilnikom.

Sredstva, ki se razdelijo, so namenjena za sofi-
nanciranje:

– stroškov izvedbe programov in projektov, ki jih 
posamezni izvajalci izvajajo kot razvojne in dopolnilne 
programe ter programe rehabilitacij, ki so pomembni za 
lokalno skupnost. Pri tem se upoštevajo stroški dela in 
materialni stroški, ki so nujni za izvajanje programa ozi-
roma projekta, in sicer: stroški dela, stroški dodatnega 
usposabljanja, stroški supervizije za strokovne delavce, 
stroški nagrade ter materialni stroški v zvezi z delom 
prostovoljcev, stroški uporabe objekta za izvedbo pro-
grama, stroški administracije v zvezi z izvedbo prijavlje-
nega programa. V primeru dvoma, ali gre za upravičene 
stroške, odloča pristojna komisija za področje socialne-
ga varstva, imenovana s strani župana;

– stroškov tistih programov in projektov, za katere 
se finančna sredstva ne morejo pridobiti iz drugih na-
slovov.

Strokovna služba bo pri pripravi predloga sofinanci-
ranja izbranih izvajalcev oziroma programov, upoštevala 
upravičenost posameznega stroška za izvajanje ter pri-
merjavo višine stroškov na uporabnika med posamezni-
mi istovrstnimi programi oziroma projekti.

Strokovna služba pri pripravi predloga sofinancira-
nja izbranih izvajalcev oziroma programov, ne bo upo-

števala tistih odhodkov, ki jih Občina Trebnje v skladu 
s svojo usmeritvijo ne more sofinancirati. Odhodki bodo 
ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede na njihov po-
men za izvajanje.

Sredstva se razdelijo glede na:
– doseženo število točk,
– višino razpoložljivih sredstev,
– realno prikazano finančno konstrukcijo.
Pri financiranju upokojenskih društev s sedežem 

v Občini Trebnje, se sredstva razdelijo še glede na:
– število jubilantov in obdarovancev,
– število članov posameznega društva,
– število udeležencev posameznega programa.
Način financiranja je podrobneje opredeljen v Pra-

vilniku.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-

rabljena v letu 2020, v skladu s predpisi, ki urejajo pora-
bo proračunskih sredstev.

VI. Merila za izbor programov/projektov
Za ocenjevanje posameznih programov in projektov 

bodo uporabljena merila iz Pravilnika:
1. Splošna merila, ki so za vse prijavitelje enaka:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v pro-

gramu,
– finančna konstrukcija programa,
– posebni interes Občine Trebnje.
2. Dodatna merila, ki so opredeljena po posame-

znih programskih sklopih.
3. Merila za sofinanciranje programov društev, ki 

nimajo sedeža v Občini Trebnje.
VII. Razpisna dokumentacija
Prijavitelji morajo vlogo na razpis posredovati v za-

pečatenem ovitku, z navedbo javnega razpisa, na ka-
terega se nanaša, po pošti kot priporočeno pošiljko ali 
oddati na vložišču Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, 
na obrazcih, ki so sestavni del razpisane dokumentaci-
je. Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete osebno 
v sprejemni pisarni Občine Trebnje, ali na internetni 
strani Občine Trebnje http://www.trebnje.si/.

Obrazec SPL se nanaša na prijavitelja programov in 
se izpolni za vsakega prijavitelja enkrat, obrazec A pa se 
nanaša na posamezen program, zato se izpolni v celoti 
za vsak program posebej.

VIII. Rok in način predložitve vlog
Vloge na javni razpis morajo biti predložene najka-

sneje dne 10. 2. 2020 na naslov: Občina Trebnje, Goliev 
trg 5, Trebnje, s pripisom: Ne odpiraj – Javni razpis – so-
cialno varstvo oziroma najkasneje 10. 2. 2020 oddane 
na pošti kot priporočene pošiljke.

Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se zape-
čatena vrne prijavitelju. Obravnavane bodo le vloge, 
ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih 
obrazcih. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja 
s pogoji ter kriteriji razpisa.

IX. Izid razpisa
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna služba. Od-

pirajo se samo v roku predložene in pravilno označene 
vloge po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. 
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi ugo-
tovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se 
pisno pozove k dopolnitvi vlog. Vloge, ki ne bodo dopol-
njene v roku, ki bo naveden v pozivu za dopolnitev, se 
s sklepom zavržejo.

Na podlagi ocene vlog strokovna služba pripra-
vi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev in ga predlo-
ži v obravnavo pristojni komisiji za področje socialnega 
varstva, imenovani s strani župana. Pristojna komisija 
najkasneje v petinštiridesetih dneh po roku, določenim 
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za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis, odloči o raz-
delitvi razpoložljivih finančnih sredstvih, ki so za sofinan-
ciranje programov in investicij socialnega varstva zago-
tovljeni v proračunu Občine Trebnje. Strokovna komisija 
bo v vseh fazah postopka v skladu s 35. členom Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) dosledno spo-
štovala določbe o izogibanju nasprotju interesov.

Izvajalcem letnega programa socialnega varstva 
izda direktor občinske uprave sklepe o izbranih progra-
mih, ki se bodo sofinancirali in o višini sofinanciranja ter 
o neizbranih programih. Zoper izdane sklepe je dopustna 
pritožba županu občine v roku 15 dni. O vloženi pritožbi 
župan ravna po Zakonu o splošnem upravnem postopku. 
Župan z vsemi izbranimi izvajalci vsebin programov in 
investicij socialnega varstva sklene pogodbe za tekoče 
koledarsko leto. Če izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe 
v petnajstih dneh od prejema pogodbe v podpis, se šteje, 
da je odstopil od svoje zahteve za sofinanciranje.

Izvajalci letnega programa socialnega varstva so 
seznanjeni in soglašajo z možnostjo uvedbe ukrepa 
proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe do višine 
5 %, skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje 
za leto 2020.

X. Dodatne informacije: vse dodatne informacije 
v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo od dneva 
objave na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Treb-
nje pri Majdi Šalehar (e-mail: majda.salehar@trebnje.si, 
tel. 07/34-81-133).

Občina Trebnje

 Ob-1030/20
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-

sa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 
in 21/18 – ZNOrg), Zakona o varstvu kulturne dediščine 
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 
90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), v skladu z Od-
lokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 (Uradni 
list RS, št. 32/19) in Pravilnikom o postopkih in merilih 
za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih 
projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Treb-
nje (Uradni list RS, št. 22/06, 37/09 in 81/16), Občina 
Trebnje objavlja

javni razpis
za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih 

projektov, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Občina 
Trebnje

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev 
trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/348-11-00, faks 07/348-11-31, 
e-naslov: obcina.trebnje@trebnje.si.

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje na-
slednjih vsebin:

I. javni kulturni programi (JKP) in
II. javni kulturni projekti:
B – varstvo kulturne dediščine,
C – javne kulturne prireditve,
D – založništvo,
E – nakup opreme in osnovnih sredstev,
F – izobraževanje,
G – materialni stroški zvez kulturnih društev.
3. Na javni razpis lahko oddajo vloge:
– za področja: javni kulturni programi (JKP), C, D in 

F se lahko prijavijo društva, zveze, ustanove, skladi, za-
vodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije, 
registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje kulturne 
dejavnosti (izjemoma izvajalci lahko tudi niso registrirani 

za opravljanje kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni 
projekti v javnem interesu Občine Trebnje); posame-
zniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri 
Ministrstvu za kulturo; javni zavodi s področja vzgoje in 
izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, 
ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta 
javnega zavoda,

– za področje B: lastniki ali upravljavci nepremične 
kulturne dediščine, ki se nahaja na območju Občine 
Trebnje in ima status kulturnega spomenika,

– za področje E: izvajalci, ki redno, vsakoletno in 
trajno izvajajo javne kulturne programe in redno vsako-
letno organizirajo javne kulturne prireditve v domačem 
kraju in občini ter na njih s svojo dejavnostjo tudi aktivno 
sodelujejo,

– za področje G: zveze kulturnih društev in izvajalci 
kulturnih dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kultur-
nih društev v Občini Trebnje.

4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki iz-

polnjujejo naslednje pogoje:
– da se prijavijo na javni razpis na predpisanih 

obrazcih in v določenih rokih,
– da izkažejo na predpisanih obrazcih zaprto fi-

nančno konstrukcijo za prijavljen javni kulturni program 
ali kulturni projekt,

– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Ob-
čini Trebnje (izjemoma se lahko sofinancira tudi kulturne 
projekte izvajalca, ki nima sedeža v Občini Trebnje, če 
so kulturni projekti v javnem interesu Občine Trebnje),

– delujejo na področju kulture najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za izvedbo javnega 
kulturnega programa ali kulturnega projekta,

– da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogod-
bene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna 
Občine Trebnje,

– za posameznike, ki so vpisani v razvid samoza-
poslenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo Republike 
Slovenije, je pogoj, da imajo stalno prebivališče v Občini 
Trebnje,

– da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturne-
ga programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidi-
rajo za sofinanciranje iz javnih sredstev.

5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje javnih kulturnih programov bodo 

upoštevana naslednja merila in kriteriji: vrednotenje kul-
turnih izvajalcev glede na posamezno vrsto kulturne de-
javnosti, glede na kakovost izvedbe programa, glede na 
število sekcij, število aktivnih članov in glede na število 
nastopov na javnih prireditvah.

Za ocenjevanje projektov s področja varstva kul-
turne dediščine bodo upoštevana sledeča merila: ovre-
dnotenje kulturnega spomenika, stopnja ogroženosti 
spomenika zaradi človeških ali drugih zunanjih vplivov, 
izdelana izvedbena dokumentacija, pomembnost pro-
jekta za vlogo v javnem dogajanju in za popularizacijo 
spomenika, zagotovljena lastna finančna sredstva, pro-
jekt je sofinanciran iz državnih in evropskih virov. Sofi-
nancirajo se izredni stroški, ki presegajo gospodarsko 
korist in običajne stroške vzdrževanja: stroški konserva-
torsko-restavratorskih posegov na kulturnih spomenikih, 
stroški gradbeno-obrtniških posegov, kakor jih zahtevajo 
kulturnovarstveni pogoji (stroški sanacije temeljev, stro-
ški sanacije sten – zidov, stroški sanacije stropov, stroški 
sanacije stopnišč, stroški sanacije strešnih konstrukcij 
in streh – kritin, stroški sanacije stavbnega pohištva 
– okna, vrata, stroški sanacije stavbno-kleparskih del, 
stroški sanacije tlakov).
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Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev bodo 
upoštevani naslednji elementi točkovanja: raven prire-
ditve, število nastopajočih, delež zagotovljenih lastnih 
sredstev, število obiskovalcev, tradicionalnost, pomen 
prireditve za širši kulturni prostor, vzpostavitev vzvodov 
za partnerstvo.

Na področju založništva bodo upoštevani naslednji 
elementi točkovanja: vsebinska tematika, število izvo-
dov, obseg edicije, delež zagotovljenih lastnih sredstev, 
izvirnost avtorskega dela, umetniška in kakovostna vre-
dnost.

Pri nakupu opreme in osnovnih sredstev bodo upo-
števani naslednji elementi točkovanja: delež zagotovlje-
nih lastnih sredstev, kakovostni nivo produkcije oziroma 
izvedbe programov predlagatelja, število uporabnikov, ki 
jim je kulturni program/projekt namenjen, vrsta kulturne 
dejavnosti in namen opreme, število članov oziroma 
sekcij izvajalca.

Pri izobraževanju se bodo sofinancirali stroški ko-
tizacije za izobraževanje in usposabljanje strokovnih 
kadrov in članov kulturnih društev.

Pri materialnih stroških zvez ter izvajalcev kultur-
nih dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih 
društev, se bodo sofinancirali materialni stroški, nastali 
v zvezi z administrativnimi, finančnimi in računovodski-
mi deli, stroški strokovne literature in promocijskega 
materiala.

Podrobnejše ocenjevanje po navedenih merilih in 
kriterijih je določeno s Pravilnikom o postopkih in meri-
lih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kultur-
nih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine 
Trebnje.

6. Skupna višina sredstev, ki je zagotovljena z Od-
lokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 za so-
financiranje posameznih vsebin javnega razpisa, znaša 
59.300 EUR, oziroma po posameznih vsebinah javnega 
razpisa:

– javni kulturni programi (JKP), okvirno 19.000 EUR,
– varstvo kulturne dediščine (B), okvirno 

10.000 EUR,
– javne kulturne prireditve, okvirno 23.500 EUR,
– založništvo (D), okvirno 1.800 EUR,
– nakup opreme in osnovnih sredstev (E), okvirno 

3.000 EUR,
– izobraževanje (F), okvirno 1.000 EUR,
– materialni stroški zvez ter izvajalcev kulturnih de-

javnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih druš-
tev (G), okvirno 1.000 EUR.

Prijavitelj je seznanjen in soglaša z možnostjo uved-
be ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe 
dodeljenih sredstev do višine 5 %, skladno z Odlokom 
o proračunu Občine Trebnje za leto 2020.

7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sred-
stva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti porab-
ljena v letu 2020, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo 
proračunskih sredstev.

8. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo takoj po objavi tega razpisa. 
Prevzamete jo lahko osebno v sprejemni pisarni Občine 
Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje ali na spletni strani Občine 
Trebnje: http://www.trebnje.si/.

9. Rok in način predložitve vlog: vloge na javni 
razpis morajo biti predložene najkasneje do 10. 2. 2020 
oziroma zadnji dan tega roka oddane na pošti kot pripo-
ročene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, 
ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina 
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloge, izpolnjene 
na razpisnih obrazcih, morajo biti z vsemi zahtevanimi 
prilogami dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom »Vloga 

na JR Kultura 2020, področje: ________________« 
(navedba osnovnega razpisnega področja, kot npr.: var-
stvo kulturne dediščine, založništvo …). Če se prijavitelj 
prijavlja na več razpisnih področij, mora navesti vsa po-
dročja. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv 
in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, 
se ne bodo odpirale in bodo vrnjene prijavitelju. Oddaja 
vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji 
javnega razpisa.

10. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prija-
vitelji obveščeni o izidu razpisa: prijavitelji, ki bodo oddali 
nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne 
bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavr-
žene. Strokovna komisija bo opravila vrednotenje popol-
nih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Strokov-
na komisija bo v vseh fazah postopka delovala v skladu 
s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korup-
cije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedi-
lo) in dosledno upoštevala določbe o izogibanju nasprotju 
interesov. Občinska uprava bo predvidoma v roku 45 dni 
po zaključku javnega razpisa izdala prijaviteljem obvesti-
la o višini sofinanciranja oziroma o zavrnitvi posameznih 
javnih kulturnih programov in kulturnih projektov. V roku 
8 dni od prejema obvestila se bodo lahko prijavitelji izja-
vili o predlogu strokovne komisije. Na podlagi predloga 
strokovne komisije bo župan izdal izvajalcem odločbo 
o izboru oziroma o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih 
programov in projektov. Na izdano odločbo ne bo pritož-
be, možen bo upravni spor. Z izbranimi izvajalci javnih 
kulturnih programov in projektov bodo sklenjene pogod-
be, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in ob-
veznosti glede izvedbe programov in projektov ter glede 
sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, 
ki urejajo porabo proračunskih sredstev. Če se spremeni 
višina proračunskih postavk, na katerih so sredstva tega 
razpisa, se naročnik in izvajalec z aneksom dogovorita 
za spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za 
spremembo dinamike plačil.

11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Ale-
ksandra Stritar, tel. 07/348-11-26, e-pošta: aleksan-
dra.stritar@trebnje.si.

Občina Trebnje

 Ob-1031/20
Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem 

sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg), Od-
loka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 (Uradni 
list RS, št. 32/19) in Pravilnika za sofinanciranje mladin-
skih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov 
delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov 
iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06), 
Občina Trebnje objavlja

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih programov  

in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev 
mladinskih programov in projektov v Občini 

Trebnje v letu 2020
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev 

trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/348-11-00, e-pošta: obci-
na.trebnje@trebnje.si.

2. Predmet razpisa
Predmet sofinanciranja so sledeče vsebine:
– mladinski programi (dejavnost) – kontinuirano iz-

vajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi celo 
leto – vsaj enkrat tedensko, devet mesecev v letu, ob 
zaključku obvezna predstavitev dejavnosti širši javnosti 
(prireditev, razstava, delavnica, življenje z naravo ipd.),
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– mladinski projekti (posamična aktivnost izvajalca) 
– posamični zaključen enkratni dogodek (predavanje, 
okrogla miza ipd.),

– stroški delovanja izvajalcev mladinskih progra-
mov in projektov – neprogramski stalni stroški za izved-
bo njihove dejavnosti (stroški najemnine, telekomuni-
kacij, komunalnih storitev, energije, vode, pisarniškega 
materiala, stroški dela).

3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnju-

jejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero 

se prijavljajo oziroma so njihovi programi in projekti po 
presoji strokovne komisije v javnem interesu Občine 
Trebnje,

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske možnosti za uresničitev načr-
tovanih aktivnosti,

– programi in projekti se izvajajo za mladino v Ob-
čini Trebnje (mladi od 15 do 29 let),

– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so 
razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, de-
lež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež 
sredstev iz drugih virov,

– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poroči-
lo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto ter 
redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti.

Pravico do sofinanciranja mladinskih programov 
in projektov imajo neprofitne organizacije, zavodi, dru-
štva, zveze, zasebniki in druge organizacije, ki so nosilci 
programov in projektov, namenjenih mladim med 15. in 
29. letom starosti. Pravico do sofinanciranja stroškov 
delovanja imajo tisti izvajalci, ki izvajajo izključno progra-
me in projekte za mlade, njihovo delovanje pa je širšega 
javnega pomena v občini.

4. Vrednost razpisanih sredstev
Za sofinanciranje mladinske dejavnosti je 

v proračunu Občine Trebnje za leto 2020 zagotovljenih 
10.000 EUR, od tega za:

– mladinske programe in projekte, sredstva do 
okvirno 5.000 EUR,

– za sofinanciranje stroškov delovanja izvajal-
cev mladinskih programov in projektov, do okvirno 
5.000 EUR.

Prijavitelj je seznanjen in soglaša z možnostjo 
uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic 
porabe dodeljenih sredstev do višine 5 %, skladno z do-
ločili Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020.

5. Merila in kriteriji za vrednotenje
Za vrednotenje vlog za sofinanciranje mladinskih 

programov in projektov bodo upoštevana naslednja 
merila in kriteriji: preglednost, število vključenih članov 
v mladinskih programih in projektih, delež lastnih sred-
stev za izvedbo mladinskih programov in projektov, cilj-
na populacija, dostopnost, ekonomičnost, primerljivost.

Podrobnejše ocenjevanje vlog po navedenih merilih 
in kriterijih je določeno s Pravilnikom za sofinanciranje 

mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje 
stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in 
projektov iz proračuna Občine Trebnje.

6. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sred-
stva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti porab-
ljena v letu 2020, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo 
proračunskih sredstev.

7. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna do-
kumentacije je na voljo takoj po objavi tega razpisa. 
Prevzamete jo lahko osebno v sprejemni pisarni Ob-
čine Trebnje ali na internetni strani Občine Trebnje: 
http://www.trebnje.si, do roka za oddajo vlog.

8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge 
in način predložitve vlog: vloge na javni razpis morajo 
biti predložene najkasneje do 10. 2. 2020 oziroma zadnji 
dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošilj-
ke. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do 
roka prispele na sedež naročnika: Občina Trebnje, Go-
liev trg 5, 8210 Trebnje. Vloge, izpolnjene na razpisnih 
obrazcih in z vsemi zahtevanimi prilogami, dostavite v za-
prti kuverti, s pripisom »Prijava na javni razpis – Mladina 
2020«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in 
naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne 
bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge 
pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.

9. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prija-
vitelji obveščeni o izidu razpisa

Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo 
pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v po-
zivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani stro-
kovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog 
po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Strokovna 
komisija bo v vseh fazah postopka delovala v skladu 
s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju ko-
rupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 
besedilo) in dosledno upoštevala določbe o izogibanju 
nasprotju interesov.

Občinska uprava Občine Trebnje bo v 45 dneh 
po zaključku javnega razpisa izdala odločbe o izboru, 
višini in namenu odobrenih sredstev izvajalcem mla-
dinskih programov in projektov. V 15 dneh od prejema 
odločbe bodo prijavitelji lahko vložili pritožbo pri župa-
nu Občine Trebnje. Po pravnomočnosti odločb bodo 
z izbranimi izvajalci programov in projektov sklenjene 
pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pra-
vice in obveznosti glede izvedbe programov in projektov 
ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu 
s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. Če 
med proračunskim letom občinski svet spremeni viši-
no proračunskih postavk, na katerih so sredstva tega 
razpisa, se naročnik in izvajalec z aneksom dogovorita 
za spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za 
spremembo dinamike plačil.

10. Kontaktna oseba za dodatne informaci-
je: Aleksandra Stritar, tel. 07/348-11-26, e-pošta: 
aleksandra.stritar@trebnje.si.

Občina Trebnje
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Št. 02-B-1330/2019 Ob-3739/19

Svet Onkološkega inštituta Ljub ljana na podlagi 
21. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Onko-
loški inštitut Ljub ljana razpisuje delovno mesto

strokovni direktor (m/ž)
za mandatno obdobje štirih let

Kandidat za strokovnega direktorja Onkološkega 
inštituta Ljub ljana mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– ima izobrazbo medicinske smeri druge stopnje 
oziramo raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza 
izobrazbi druge stopnje,

– naziv visokošolskega učitelja medicinske fakul-
tete ali enakovreden raziskovalni naziv pridobljen na 
medicinski fakulteti,

– najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih 
delovnih mestih s področja strokovnega vodenja,

– znanje tujega jezika
K prijavi z življenjepisom mora kandidat za stro-

kovnega direktorja priložiti program strokovnega dela 
in razvoja OI.

Mandat strokovnega direktorja OI je štiri leta, po 
preteku te dobe je lahko ponovno imenovan.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev je potrebno oddati najkasneje do 9. 2. 2020 na 
naslov: Onkološki inštitut Ljub ljana, Kadrovska služba, 
Zaloška 2, 1000 Ljub ljana, s pripisom »Razpis za stro-
kovnega direktorja«.

Svet Onkološkega inštituta Ljub ljana

Št. T150/2019 Ob-3740/19

Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 
25. člena Statuta Inštituta RS za socialno varstvo (spre-
jet dne 26. 3. 2014, s spremembami z dne 1. 12. 2014) 
in Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo (sprejet 
dne 21. 7. 2008, s spremembami in dopolnitvami z dne 
18. 5. 2010, 7. 12. 2011, 18. 4. 2014, 19. 10. 2015, 14. 6. 
2016 in 17. 1. 2019), Upravni odbor Inštituta Republike 
Slovenije za socialno varstvo na podlagi sklepa 6. seje 
z dne 11. 12. 2019 objavlja javni razpis za imenovanje

direktorja
Inštituta Republike Slovenije  

za socialno varstvo (m/ž),  
šifra delovnega mesta B017390

Na razpisano delovno mesto se lahko prijavijo kan-
didati, ki poleg pogojev, določenih z zakonom in predpi-
si, izpolnjujejo naslednje pogoje:

– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba 
s specializacijo oziroma magisterijem (druga stopnja) 
družboslovne smeri;

– najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 
5 let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih;

– višja raven znanja vsaj enega svetovnega jezika;
– organizacijska in upravljavska znanja;
– da predloži razvojni program dela Inštituta s smer-

nicami za njegovo realizacijo.
Na podlagi Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji 

delovnih mest Inštituta Republike Slovenije za socialno 

Razpisi delovnih mest

varstvo, bodo pri izbiri kandidatov upoštevana tudi na-
slednja želena dodatna znanja:

– odlično poznavanje področja socialne politike;
– izkušnje z raziskovalnim delom in
– objave strokovnih in znanstvenih člankov ter dru-

gih besedil s področja dela Inštituta (bibliografija).
Naloge in pooblastila direktorja:
– direktor vodi delo in poslovanje Inštituta;
– je tudi strokovni vodja Inštituta, ki vodi in organi-

zira strokovno delo Inštituta;
– usmerja strokovno delo Inštituta;
– organizira in usklajuje delovni proces ter zastopa 

in predstavlja Inštitut;
– izvršuje odločitve in sklepe, ki jih sprejema Uprav-

ni odbor;
– Upravnemu odboru predlaga poslovno politiko in 

letni program dela in razvoja Inštituta;
– določa ukrepe za izvajanje poslovne politike In-

štituta;
– Upravnemu odboru polletno poroča o finančnem 

poslovanju in delu Inštituta ter predlaga zaključni račun 
Inštituta;

– pooblašča druge osebe za sklepanje določenih 
vrst pogodb in za določene druge vrste pravnih dejanj 
oziroma za sklepanje posamično določenih pogodb in za 
druga posamično določena pravna dejanja;

– odgovarja za zakonitost dela Inštituta in skladnost 
dela s splošnimi akti Inštituta;

– obvezno daje mnenje Upravnemu odboru Inštitu-
ta, kadar ta odloča o poslih in sredstvih;

– skrbi za obveščanje delavcev Inštituta;
– odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega raz-

merja in razporejanju delavcev;
– predlaga sistematizacijo delovnih mest in notranjo 

organizacijo Inštituta;
– odloča o pravicah, obveznostih in odgovornostih 

delavcev;
– imenuje strokovne ali druge komisije/delovne sku-

pine za razrešitev določenih vprašanj ali pripravo stro-
kovnih predlogov;

– opravlja druge naloge, določene z zakonom, sta-
tutom in splošnimi akti Inštituta.

Direktorja imenuje Upravni odbor Inštituta Republi-
ke Slovenije za socialno varstvo, s soglasjem ministra, 
pristojnega za socialno varstvo, za mandatno dobo pe-
tih let. Z imenovanim kandidatom se sklene delovno 
razmerje za določen čas trajanja mandata. Predviden 
pričetek dela je 16. 4. 2020, kraj opravljanja dela je na 
sedežu Inštituta.

Kandidati k prijavi priložijo:
1. življenjepis po Europassovi predlogi in opis dose-

danjih delovnih izkušenj, iz katerega mora biti razvidno 
izpolnjevanje pogoja vodilnih ali vodstvenih izkušenj, 
organizacijska in upravljavska znanja;

2. dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev;
3. razvojni program dela Inštituta RS za socialno 

varstvo s smernicami za njegovo realizacijo.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev 

z navedenimi prilogami kandidati pošljejo po pošti ali 
osebno oddajo na naslovu: Inštitut Republike Slovenije 
za socialno varstvo, Tržaška 2, 1000 Ljub ljana, v zaprti 
ovojnici z oznako: »Za javni razpis za direktorja IRRSV 
– Ne odpiraj«, do vključno 20. 1. 2020.
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Upoštevale se bodo samo pravočasne, pravilno 
opremljene in popolne prijave kandidatov. Vloga se bo 
štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporo-
čeno pošiljko oddana na pošto ali osebno predložena 
v tajništvo Inštituta do 14. ure.

Kandidati bodo o rezultatih javnega razpisa oziroma 
o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva objave razpisa.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapi-
sani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za ženske in moške.

Upravni odbor Inštituta Republike Slovenije  
za socialno varstvo

Su KS 57/2019-3 Ob-3741/19

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

prosto sodniško mesto višjega sodnika
na Upravnem sodišču RS, s predvideno 

razporeditvijo na sodni oddelek za javne finance
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto 
na višjem sodišču (višji sodnik), določene v 11. členu na-
vedenega zakona in drugem odstavku 10. člena Zakona 
o upravnem sporu.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
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 
pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata 
za sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz 
prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov 
za sodniško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 
z dne 9. 11. 2017, dokazila in podatke, ki so določeni 
v tem razpisu in v obrazcu sodnega sveta, predloži 
v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljub ljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Su KS 58/2019-2 Ob-3742/19

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

2 prosti mesti okrožnih sodnikov
na Delovnem in socialnem sodišču v Ljub ljani

Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodni-
ški službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško 
mesto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene 
v 10. členu navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– 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 deja-
nja, 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. lena Zakona 
o sodniški službi z dokazili, in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za 
izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.
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Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prve-
ga odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodni-
ško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11. 
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu 
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljub ljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 Ob-1017/20
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona 

o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica 
Slovenije na predlog notarja Aleša Pungarčiča razpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarju Alešu Pungarčiču iz Radovljice
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-

verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 
1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarske-
ga pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnje-
vanju zahtevanih pogojev, sprejema Notarska zbornica 
Slovenije, Ljub ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

 Ob-1018/20
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona 

o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica Slo-
venije na predlog notarke Anje Škrk Krajnčič razpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Anji Škrk Krajnčič iz Slovenske Bistrice

Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-
verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 
1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarske-
ga pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnje-
vanju zahtevanih pogojev, sprejema Notarska zbornica 
Slovenije, Ljub ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

Št. 02/020/01/2-1 Ob-1020/20
Na podlagi 38. člena Statuta Zdravstvenega doma 

dr. Adolfa Drolca Maribor objavlja Zdravstveni dom 
dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, 
javni razpis za delovno mesto

zdravnik specialist – m/ž –
Predstojnik organizacijske enote Varstvo otrok  

in mladine, za mandatno dobo 4 let,  
z možnostjo ponovnega imenovanja

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno me-
sto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba zdravstvene smeri – 
zdravnik;

– specializacija iz pediatrije;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje ure-

jevalnikov besedil, preglednic, internet, e-pošta).
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 organizacijske enote.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življe-

njepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe 
navede tudi druga znanja in veščine, ki si jih je pridobil.

Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v iz-
birni postopek.

Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba za pravno 
kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drol-
ca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

 Ob-1034/20

Socialno varstveni center Litija, d.o.o., Ljub ljanska 
cesta 3, 1270 Litija, ki ga zastopa direktor Ivan Matijević, 
na podlagi 14. člena Akta o ustanovitvi družbe Socialno 
varstveni center Litija, d.o.o. (Uradni list RS, št. 74/15, 
13/16) objavlja javni razpis za

direktorja
Socialno varstvenega centra Litija, d.o.o.

Za direktorja družbe je lahko imenovan kandidat, ki 
poleg zakonskih izpolnjuje še naslednje pogoje:

– da ni podana omejitev iz drugega od-
stavka 255. člena zakona, ki ureja področje gospodar-
skih družb,

– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo, pridoblje-
no po študijskih programih prve stopnje ali izobrazbo, ki 
v skladu z zakonom ustreza tej izobrazbi,

– da ima najmanj 5 let ustreznih vodstvenih izku-
šenj,

– da pozna delo in področja delovanja družbe.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo petih let. Di-

rektor družbe ne bo sklenil delovnega razmerja, temveč 
bo funkcijo opravljal na podlagi poslovodne pogodbe 
civilnega prava. Mandat direktorja prične teči predvido-
ma s 15. 2. 2020 oziroma glede na zaključek postopka 
izbire.

Pisne prijave morajo kandidati oddati v roku 15 dni 
po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov Socialno 
varstveni center Litija, d.o.o., Ljub ljanska cesta 3, 1270 
Litija, z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za direktorja 
Socialno varstvenega centra Litija, d.o.o.«.

Prijava mora vsebovati:
– izjavo, da zoper kandidata ni podana omejitev iz 

drugega odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih 
družbah,

– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer 
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena,

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno iz-
polnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj 
in vodstvenih sposobnosti,
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– program, ki vsebuje vizijo delovanja družbe za 
obdobje 5 let,

– izjavo, da za namen tega javnega razpisa kandi-
dat dovoljuje Socialno varstvenemu centru Litija, d.o.o., 
pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (v primeru, da 
kandidat ne bi soglašal s podajo predmetne izjave, bo 
moral sam predložiti ustrezna dokazila).

Kandidati lahko k prijavi predložijo še življenjepis.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje 60 dni 

od objave razpisa.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom kandidati 

dobijo pri predsednici komisije za izvedbo razpisa Lijani 
Lovše na tel. 051/443-414 ali na elektronskem naslovu: 
lijana.lovse@litija.si.

Socialno varstveni center Litija, d.o.o.
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 Ob-1033/20
Na podlagi 21. in 39. člena Zakona o državni upravi 

(Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 
8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), 
106.g člena 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), 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19), Pro-
računa Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list 
RS, št. 75/19), Proračuna Republike Slovenije za leto 
2021 (Uradni list RS, št. 75/19), Resolucije o Nacional-
nem programu za mladino 2013–2022 (Uradni list RS, 
št. 90/13), 17. do 25. člena Zakona o javnem interesu 
v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), 11. do 
18. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem intere-
su v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11) ter 
Sklepa o začetku postopka za sofinanciranje programov 
mladinskega dela v letih 2020 in 2021, št. 6003-3/2019/1 
z dne 18. 12. 2019, Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino, 
Masarykova 16, 1000 Ljub ljana, objavlja

javni poziv
za sofinanciranje programov mladinskega dela  

v letih 2020 in 2021
1. Ime oziroma naziv in sedež razpisovalca: Ministr-

stvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike 
Slovenije za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljub ljana.

2. Upravičenci do prijave na javni poziv: na poziv se 
lahko prijavijo organizacije, ki imajo status organizacije 
v javnem interesu v mladinskem sektorju in javni zavodi, 
ki delujejo v mladinskem sektorju in v okviru katerih je 
zagotovljena avtonomija mladih.

3. Predmet javnega poziva
Javni poziv je namenjen sofinanciranju programov 

mladinskega dela v letih 2020 in 2021, ki ga na pod-
lagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju 
(Uradni list RS, št. 42/10; v nadaljevanju: ZJIMS) in 
cilji iz Resolucije o Nacionalnem programu za mladino 
2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13), izvajajo organi-
zacije v mladinskem sektorju.

Cilji javnega poziva so spodbujanje participacije 
med mladimi, zlasti s promoviranjem pomena mladin-
ske participacije in krepitvijo informiranja in svetovanja 
v mladinskem sektorju, spodbujanje prostovoljstva med 
mladimi, spodbujanje ustanavljanja in razvoja organiza-
cij v mladinskem sektorju, razvoja ključnih področij mla-
dinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja neorgani-
zirane mladine ter spodbujanje vključevanja v medna-
rodno mladinsko delo in učnih mobilnosti v mladinskem 
delu ter njihovo krepitev.

Predmet javnega poziva so programi mladinskega 
dela. Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena 
oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mla-
di na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu 
vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter 
prispevajo k razvoju skupnosti, kot to določa 3. člen 
Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ura-
dni list RS, št. 42/10; v nadaljevanju: ZJIMS). Programi 
mladinskega dela so namenjeni mladim v starosti od 15. 
do dopolnjenega 29. leta.

Druge objave

Sofinancirani bodo programi mladinskega dela, ki 
bodo umeščeni v vsaj eno od spodaj navedenih področij 
mladinskega sektorja, skladno s 4. členom ZJIMS:

– avtonomija mladih,
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje 

kompetenc mladih,
– dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti 

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.
Razpisovalec bo na osnovi pripravljenih predlogov 

programov dodelil finančna sredstva za sofinanciranje 
programov po naslednjih skupinah:

– Nacionalne mladinske organizacije (NMO),
– Mladinski centri (MC),
– Druge nevladne organizacije, ki izvajajo program 

mladinskega dela (DNO).
Znotraj predmeta javnega poziva je pomembno za-

sledovanje programov mladinskega dela, ki prispevajo 
k uresničevanju ciljev in podpodročij poglavja »Mladi in 
družba« Resolucije o Nacionalnem programu za mladi-
no 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13), in sicer:

1. Spodbujanje participacije in zastopanosti mladih 
žensk in moških,

2. Spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij 
v mladinskem sektorju, razvoja ključnih področij mla-
dinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja neorga-
nizirane mladine,

3. Spodbujanje vključevanja v mednarodno mla-
dinsko delo in učnih mobilnosti v mladinskem delu ter 
njihova krepitev,

4. Spodbujanje prostovoljstva med mladimi.
4. Merila in kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Prijavitelji lahko za sofinanciranje kandidirajo le 

z eno prijavo, oddano na ta javni poziv.
Merila in kriteriji vrednotenja programov NMO so:
– redno delovanje (število članic in članov organi-

zacije, število aktivnih udeležencev načrtovanega pro-
grama, teritorialni obseg lokalnih enot, organiziranost in 
delovanje lokalnih enot, koordinacija podpornega okolja 
znotraj organizacije, članstvo v mednarodnih organiza-
cijah);

– kakovost programa mladinskega dela (evalvacija 
in utemeljenost programa, kakovost vsebinskega, orga-
nizacijskega in časovnega načrta programa, vključenost 
mladih z manj priložnostmi, metodologija dela – metode 
dela, stopnja participacije mladih pri oblikovanju progra-
ma, izvajanju in evalviranju in pričakovani učinki progra-
ma na posameznika);

– vidnost in odmevnost programa mladinskega dela 
(doseganje vidnosti izvedenega programa mladinskega 
dela v obdobju 2018–2019, načrt informiranja mladih in 
komuniciranja z javnostmi za doseganje vidnosti progra-
ma v obdobju 2020–2021, uporaba orodij za spremljanje 
pridobljenih znanj, veščin in kompetenc posameznika);
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– finančna učinkovitost programa mladinskega dela 
(višina načrtovanih finančnih sredstev za izvedbo pri-
javljenega programa, razdelanost finančne strukture, 
skladnost finančnega in vsebinskega načrta).

Merila in kriteriji vrednotenja programov MC so:
– redno delovanje (velikost prostorov za izvedbo 

programov mladinskega dela, urnik rednega delovanja, 
podpora mladinskemu delu v lokalnem okolju, regiji 
in/ali mednarodnem prostoru v obdobju 2018–2019, 
povezovanje (koordinacija) programov in organizacij na 
lokalnem, regionalnem in mednarodnem nivoju v ob-
dobju 2018–2019, sodelovanje v mednarodnih struk-
turah);

– kakovost in obseg programa mladinskega dela 
(evalvacija in utemeljenost programa, kakovost vsebin-
skega, organizacijskega in časovnega načrta programa, 
število aktivnih udeležencev načrtovanega programa, 
vključenost mladih z manj priložnostmi, metodologija 
dela – metode dela, stopnja participacije mladih pri obli-
kovanju programa, izvajanju in evalviranju in pričakovani 
učinki programa na posameznika);

– vidnost in odmevnost programa mladinskega dela 
(doseganje vidnosti izvedenega programa mladinskega 
dela v obdobju 2018–2019, načrt informiranja mladih in 
komuniciranja z javnostmi za doseganje vidnosti progra-
ma v obdobju 2020–2021, uporaba orodij za spremljanje 
pridobljenih znanj, veščin in kompetenc posameznika);

– finančna učinkovitost programa mladinskega dela 
(višina načrtovanih finančnih sredstev za izvedbo pri-
javljenega programa, razdelanost finančne strukture, 
skladnost finančnega in vsebinskega načrta).

Merila in kriteriji vrednotenja programov DNO so:
– utemeljenost programa mladinskega dela (eval-

vacija in utemeljenost programa, namen in pomen pro-
grama za nacionalno raven, sodelovanje z drugimi orga-

nizacijami s statusom v javnem interesu v mladinskem 
sektorju);

– kakovost in obseg programa mladinskega dela 
(skladnost posameznih aktivnosti glede na cilje in rezul-
tate, ki so opisani pod posamezno aktivnostjo, kakovost 
vsebinskega, organizacijskega in časovnega načrta pro-
grama, obseg izvajanja programa na nacionalni ravni, 
število aktivnih mladih udeležencev načrtovanega pro-
grama, vključenost mladih z manj priložnostmi, metodo-
logija dela – metode dela, stopnja participacije mladih pri 
oblikovanju programa, izvajanju in evalviranju in priča-
kovani učinki programa na posameznika);

– vidnost in odmevnost programa mladinskega dela 
(doseganje vidnosti izvedenega programa mladinskega 
dela v obdobju 2018–2019, načrt informiranja mladih in 
komuniciranja z javnostmi za doseganje vidnosti progra-
ma v obdobju 2020–2021, uporaba orodij za spremljanje 
pridobljenih znanj, veščin in kompetenc posameznika);

– finančna učinkovitost programa mladinskega dela 
(višina načrtovanih finančnih sredstev za izvedbo pri-
javljenega programa, razdelanost finančne strukture, 
skladnost finančnega in vsebinskega načrta);

– izvajanje podpornih programov za zagotavljanje 
razvoja mladinskega dela, mladinskega sektorja in mla-
dinske politike v Republiki Sloveniji (obseg koordinacije 
podpornega programa, koordinacija podpornega pro-
grama, učinki programa na nacionalni in/ali mednarodni 
ravni, izvajanje podpore mladinskemu sektorju glede na 
cilje Nacionalnega programa za mladino).

Podrobnejša opredelitev meril in kriterijev je podana 
v razpisni dokumentaciji.

Prijave prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 
5. točke tega javnega poziva ali ne dosežejo minimal-
nega števila točk po merilih iz razpisne dokumentacije, 
se zavrnejo.

5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji in dokazila
Prijavitelj je upravičen do kandidiranja za sredstva tega javnega poziva, če izpolnjuje naslednje splošne obvezne 

pogoje na dan oddaje prijave:

Pogoj Dokazila
Prijavitelj je lahko:
– organizacija v mladinskem sektorju, ki ima status 
organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju 
skladno z ZJIMS ali
– javni zavod, ki deluje v mladinskem sektorju in v okviru 
katerega je zagotovljena avtonomija mladih.

– za prijavitelje iz prve alineje: pogoj se preveri v uradni 
evidenci organizacij v javnem interesu v mladinskem 
sektorju na Uradu RS za mladino pri MIZŠ
– za prijavitelje iz druge alineje: ustanovitveni akt 
prijavitelja, iz katerega je razvidna avtonomija 
mladih v okviru prijavitelja ter opis avtonomije mladih 
v prijavnem obrazcu

Prijavitelj mora biti nosilec programa iz tega javnega 
poziva

Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

Prijavitelj nima neizpolnjenih pogodbenih obveznosti 
oziroma odprtih zapadlih terjatev do razpisovalca 

– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– pogoj se preveri v uradnih evidencah razpisovalca

Proti prijavitelju ni bila izdana pravnomočna sodna 
ali upravna odločba, s katero bi mu bilo prepovedano 
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega poziva

– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

Da nihče od sodelujočih pri izvedbi programa ni 
evidentiran v kazenski evidenci oziroma v evidenci 
izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno 
nedotakljivost

Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

Prijavitelj soglaša z določili javnega poziva in pripadajoče 
razpisne dokumentacije

Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

Prijavitelj potrdi resničnost oziroma točnost navedb 
v prijavi programa

Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

Prijavitelj potrdi, da priložene fotokopije dokazil ustrezajo 
originalom

Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
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Pogoj Dokazila
Prijavitelj mora za izvajanje programa zagotoviti najmanj 
50 % delež sofinanciranja iz drugih virov

Finančna konstrukcija programa iz katere je razvidno 
izpolnjevanje pogoja (prijavni obrazec)

Predlog programa mora biti ovrednoten z minimalno 
20.000,00 EUR in maksimalno 150.000,00 EUR, pri 
čemer finančna struktura lahko vsebuje izključno stroške, 
ki se nanašajo na izvedbo prijavljenega programa, so 
nujno potrebni za njegovo nemoteno izvedbo ter so 
v celoti skladni s cilji programa

Finančna konstrukcija programa iz katere je razvidno 
izpolnjevanje pogoja (prijavni obrazec)

Dodatni pogoj za prijavitelje programov NMO:

Pogoj Dokazila
Status nacionalne mladinske organizacije na dan 
oddaje prijave

Pogoj se preveri v uradni evidenci organizacij v javnem interesu 
v mladinskem sektorju na Uradu RS za mladino pri MIZŠ 

Dodatni pogoji za prijavitelje programov MC:

Pogoj Dokazila
Ustrezni prostorski pogoji Izpolnjen prijavni obrazec za skupino MC iz katerega mora biti razvidno, 

da prijavitelj razpolaga z najmanj 150 m2 neto javno dostopnih prostorov za 
potrebe izvedbe programov mladinskega dela

Ustrezna odprtost mladinskega centra Izpolnjen prijavni obrazec za skupino MC iz katerega mora biti razvidno, da 
prijavitelj zagotavlja odprtost mladinskega centra najmanj 20 ur tedensko 
skozi vse leto oziroma najmanj 1.500 ur letno

Dodatni pogoji za prijavitelje programov DNO:

Pogoj Dokazila
Delovanje na nacionalni ravni Izpolnjen prijavni obrazec za skupino DNO iz katerega mora biti 

razvidno, da prijavitelj program izvaja v vsaj šestih statističnih 
regijah, v vsaki regiji pa mora biti vključenih vsaj 15 udeležencev

Redno celoletno delovanje Izpolnjen prijavni obrazec za skupino DNO iz katerega izhaja, da 
poteka dejavnost brez daljših terminskih presledkov v obsegu 
najmanj 1.500 ur letno. Prijavitelj izvaja vsakotedenske aktivnosti.

Celovito izvajanje programa mladinskega dela Izpolnjen prijavni obrazec za skupino DNO iz katerega mora biti 
razvidno, da je izvajanje programa v posamezni regiji celovito, da 
neposredno vključuje mlade in, da ne zajema zgolj promocijskih ali 
spletnih aktivnosti za ciljno skupino

6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, na-
menjenih za predmet javnega poziva: skupna okvirna 
vrednost razpoložljivih sredstev za javni poziv znaša 
2.900.000,00 EUR, od tega 1.450.000,00 EUR v letu 
2020 in 1.450.000,00 EUR v letu 2021. Sredstva se za-
gotavljajo iz proračunske postavke 913110 – Programske 
aktivnosti, ukrep 3313-11-0003 – Programi za mlade.

7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porab-
ljena v letih 2020 in 2021 oziroma skladno z odločbo 
o upravičenosti do sofinanciranja, pogodbo ter predpisi, 
ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

8. Prijavni rok in način pošiljanja prijave
Prijavitelj mora natisnjeno prijavo programa, izpol-

njeno v celoti in v slovenskem jeziku, poslati s priporo-
čeno pošiljko na naslov Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino, 
Masarykova 16, 1000 Ljub ljana, najpozneje do 10. 2. 
2020. Za pravočasne bodo štele prijave, ki bodo do 
vključno 24. ure zadnjega dne za prijavo oddane s pri-
poročeno pošiljko.

Prijavitelj izpolni razpisni obrazec preko spletne 
aplikacije. Izpolnjeni razpisni obrazec prijavitelj natisne. 
Natisnjeni obrazec ožigosa in podpiše pooblaščena ose-
ba prijavitelja. Prijava mora biti predložena v zaprti ovoj-
nici, ovojnica pa mora biti na sprednji strani označena 
z napisom »Ne odpiraj – prijava na javni poziv – JP 
2020-2021«. Na ovojnici mora biti napisan polni naziv 

in naslov prijavitelja. Na ovojnici mora biti nalepljen 
obrazec s črtno kodo, ki jo prijavitelju ob tiskanju prijave 
določi spletna aplikacija. Prijava mora biti dostavljena 
skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovoj-
nici, označeni na predpisani način. Prijave, ki ne bodo 
oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne do-
kumentacije, bodo zavržene.

9. Navedba uslužbencev, pristojnih za dajanje infor-
macij v zvezi z javnim pozivom: Zvijezdan Mikić, zvijez-
dan.mikic@gov.si, 01/478-47-72.

10. Informacije o razpisni dokumentaciji: vse infor-
macije, razpisna dokumentacija in navodila za izpolnje-
vanje in oddajo prijave preko spletne aplikacije, so na 
voljo na spletnem naslovu www.ursm.gov.si in na pod-
lagi zaprosila v Glavni pisarni razpisovalca.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,  
Urad Republike Slovenije za mladino

 Ob-1028/20
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva ul. 2, Ljub-

ljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Uradni 
list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 
– ZSReg-B, 45/08 in 91/13) določa in objavlja datum 
nastopa poslovanja notarja.

20. 1. 2020 začne s poslovanjem notarka Mojca 
Vertačnik v Mariboru, Trg svobode 3.

Notarska zbornica Slovenije



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 2 / 10. 1. 2020 / Stran 35 

Št. 101-1/2019-7 Ob-3610/19
Upravna enota Vrhnika sprejme v hrambo pravila 

Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture 
Slovenije, Tehniški muzej Slovenije, Bistra 6, 1353 
Borovnica, skrajšano: SVIZ, Tehniški muzej Slove-
nije.

Pravila sindikata so sprejeta v hrambo 21. 10. 2019 
in vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno 
številko 2/2019.

Št. 101-12/2019-2 Ob-3676/19
Statut z nazivom Pravila o organizirano-

sti in delovanju sindikata GG Maribor, ki je hranjen 
pri Upravni enoti Maribor na podlagi odločbe šte-
vilka 141-10-063/1993-0800-11 z dne 20. 5. 1993 in 
vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti 
Maribor pod zaporedno številko 63/1993 z dne 19. 5. 
1993 in sprememba naslova sindikata vpisana v evi-
denco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod 
zaporedno št. 6/2013 z dne 18. 2. 2013 na podlagi od-
ločbe številka 101-7/2013-2 z dne 18. 1. 2013, se zbriše 
iz evidence statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor 
z dne 18. 12. 2019.

S tem se iz evidence statutov sindikatov pri Upravni 
enoti Maribor izbriše sindikat z nazivom: ZVEZA SVO-
BODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE SINDIKAT DE-
LAVCEV GOZDNEGA GOSPODARSTVA MARIBOR, 
s sedežem Limbuško nabrežje 15, 2341 Limbuš.

Izbris je vpisan v evidenci statutov sindikatov pri 
Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 11/2019 
z dne 18. 12. 2019.

Evidence sindikatov
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 Ob-1008/20
Ime medija: ATM TV Kranjska Gora.
Izdajatelj: Lokalna TV postaja ATM TV Kranjska 

Gora.
Lastnik: ATM ELEKTRONIK d.o.o. – 100 %.
Redno zaposlena ena oseba, ostali po pogodbah.
Direktor zavoda: Matjaž Arih.
Odgovorna urednica: Nataša Mrak.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.

 Ob-1012/20
Ime medija: NOVINE.
Ime in priimek ter stalno bivališče oziroma firma in 

sedež izdajatelja: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrov-
ci 31/d, 9203 Petrovci.

Odgovorni urednik: dr. Klaudija Sedar.
Člani uredniškega odbora: Franc Šlihthuber, Sonja 

Kerčmar, Aleksander Ružič, Marjana Vukanič, Stanislav 
Habjanič, Brigita Andrejek, Sandra Kuhar.

Člani nadzornega odbora izdajatelja: Simon Perš, 
Mojca Lenarčič, Žiško Štefan.

Objave po Zakonu o medijih
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Izvršbe

2874 Z 463/2019 Os-3528/19
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okrajnega so-

dišča v Ljub ljani, opr. št. Z 463/2019 z dne 4. 10. 
2019, je bil dne 25. 11. 2019 opravljen v korist upni-
ce Republike Slovenije (Ministrstvo za finance, Fi-
nančna uprava RS), Gregorčičeva ulica 20, Ljub ljana, 
MŠ 5854814000, rubež nepremičnine, ki ni vpisana 
v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje v stavbi na 
naslovu Svetosavska ulica 24, 1000 Ljub ljana. Sta-
novanje se nahaja v pritličju stavbe, je garsonjera in 
obsega 23,81 m2, na parceli z ID znakom 2636 1229 
(po podatkih GURS gre za nepremičnino z znakom 
2636-2356-2), last dolžnika Dani Šinko, Svetosavska 
ulica 24, Ljub ljana.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 2. 12. 2019

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 11/2017 Os-3465/19

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, okrajna sodnica 
Zdenka Marinšek Novak, je v nepravdni zadevi predla-
gajoče stranke Sabine Štiberc, Mariborska cesta 33, 
Radlje ob Dravi, zoper nasprotno udeleženko Občino 
Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi, 
ob udeležbi: 1. skupnost vsakokratnih etažnih lastni-
kov stavbe z naslovom Mariborska cesta 33, Radlje ob 
Dravi, ki jo kot zakoniti zastopnik zastopa upravnik Sta-
ninvest d.o.o., in 2. Janja Pažek, Hmelina 17, Radlje ob 
Dravi, ki jo zastopa notarka Mirjana Paradiž Verdinek, 
zaradi vzpostavitve etažne lastnine, pri nepremičnini 
– posameznem delu z ID znakom 804-860-1, ki v na-
ravi predstavlja stanovanje št. 1, v pritličju, 77,89 m2 
uporabne površine, na naslovu Mariborska cesta 33, 
Radlje ob Dravi, v stavbi z ID 804-860, ki stoji na zemlji-
ški parceli 804 565/13, začelo postopek vzpostavitve 
zemljiško knjižnih listin, in sicer:

– kupoprodajna pogodba, sklenjena med Stano-
vanjskim skladom Občine Radlje kot prodajalcem ter 
Marijo Grubelnik, Mariborska cesta 33, Radlje ob Dravi, 
kot kupcem z dne 28. 6. 1996, za prodajo dvosobnega 
stanovanja št. 1 v pritličnih prostorih stanovanjskega 
bloka Mariborska cesta 33, Radlje ob Dravi, ki stoji na 
zemljišču parc. št. 564, vl. št. 396, k.o. Radlje ob Dravi, 
pri čemer meri stanovanje 59,85 m2,

– kupoprodajna pogodba, sklenjena med Marijo 
Grubelnik, Mariborska cesta 33, Radlje ob Dravi, kot 
prodajalcem in Rebernik Marjanom, Hmelina 19, Radlje 
ob Dravi, kot kupcem z dne 18. 12. 2001, za prodajo 
dvosobnega stanovanja št. 1 v pritličnih prostorih stano-
vanjskega bloka Mariborska cesta 33, Radlje ob Dravi, 
ki stoji na zemljišču parc. št. 564, vl. št. 396 k.o. Radlje 
ob Dravi, pri čemer meri stanovanje 59,85 m2.

Objave sodišč

Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni ne-
premičnini se zahteva v korist udeleženk: Anastazija 
Grubelnik do 1/2 od celote in Natalija Rebernik do 1/2 
od celote.

Poziva se vse morebitne imetnike pravic, da v enem 
mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, 
katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljic 
tega postopka.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 19. 11. 2019

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

D 348/2014 Os-3469/19

Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici Ireni Re-
nier, v zapuščinski zadevi po dne 13. 12. 2014 umrlem 
Antonu Povžunu, sinu Frančiška, roj. 19. 4. 1949, naza-
dnje stan. Lomno 4, Krško, državljan Republike Slove-
nije, sklenilo, da se dediču, zap. bratu Francu Povžunu, 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 163. členom Za-
kona o dedovanju (ZD), postavi začasnega zastopnika, 
Mitjo Lojena, zaposlenega kot strokovnega sodelavca 
pri Okrajnem sodišču v Krškem, ker je navedeni dedič 
neznanega prebivališča in nima pooblaščenca.

Začasni zastopnik ima pravico in dolžnosti zakoni-
tega zastopnika, ki bo imenovanega dediča zastopal od 
dneva postavitve, pa vse do takrat, dokler dedič oziro-
ma njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne 
sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP, v zvezi 
s 193. členom ZD).

Okrajno sodišče v Krškem
dne 21. 11. 2019

I N 544/2019 Os-2975/19

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višji pravosodni 
svetovalki Maji Polončič, v nepravdni zadevi predlaga-
telja Yusupha Jabang, Velebitska ulica 12, Ljub ljana, ki 
ga zastopa Klavdija Verce, odvetnica v Ljub ljani, zoper 
nasprotno udeleženko Vesno Jabang, dejanski naslov 
neznan, zaradi razveze zakonske zveze, o imenovanju 
začasnega zastopnika, dne 29. avgusta 2019 sklenilo:

Za začasnega zastopnika se imenuje odvetnik 
mag. Iztok Drozdek, Savska cesta 10, Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 29. 8. 2019

2874 Z 386/2019 Os-3485/19

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v zadevi zavaro-
vanja terjatve upnika Republika Slovenija, matična 
št. 5854814000 (Ministrstvo za finance, Finančna upra-
va RS, Finančni urad Ljub ljana, Davčna ulica 1, Ljub-
ljana), Gregorčičeva ulica 20, Ljub ljana - dostava, ki 
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ga zastopa Državno odvetništvo Republike Sloveni-
je, Šubičeva ulica 2, Ljub ljana, zoper dolžnika Jaka 
Bassin, EMŠO 1005969500618, Tržaška cesta 40, 
Ljub ljana - dostava, ki ga zastopa začasna zastopni-
ca Avsec Tamara – odvetnica, Poljanska cesta 22C, 
Ljub ljana, zaradi izterjave 13.885,42 EUR s pp skle-
nilo:

Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Tamara Avsec, 
Poljanska cesta 22C, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 22. 11. 2019

VL 104958/2019 Os-3615/19

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Domin-
vest d.o.o., Cesta maršala Tita 18, Jesenice, ki ga za-
stopa odv. Odvetnik – Jure Ivančič, Ulica škofa Maksi-
milijana Držečnika 11, Maribor, proti dolžnici Marianni 
Hrastovec, Trg 15. aprila 1B, Divača, ki jo zastopa 
zak. zast. odv. Gorazd Gabrič, Partizanska 66, Seža-
na, zaradi izterjave 408,81 EUR, sklenilo:

Dolžnici Marianni Hrastovec, Trg 15. apri-
la 1B, Divača, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 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 odv. Gorazd 
Gabrič, Partizanska 66, Sežana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do-
tlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 6. 12. 2019

VL 80869/2019 Os-3714/19

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Čista 
narava, javno komunalno podjetje d.o.o., Tešanov-
ci 20, Moravske Toplice, ki ga zastopa odv. Odvetnik 
Daniel Katalinič, Ulica Staneta Rozmana 10, Murska 
Sobota, proti dolžniku: Alen Verbai, Annenstrasse 26, 
Graz, ki ga zastopa zač. zast. Jesenko Mojmir – od-
vetnik, Kolodvorska ulica 14A, Ljub ljana; Vesna Kön-
ye, Kratka ulica 5, Moravske Toplice, zaradi izterjave 
739,42 EUR, sklenilo:

Dolžniku Alen Verbai, Annenstrasse 26, Graz; 
Vesna Könye, Kratka ulica 5, Moravske Toplice, se na 
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Za-
kona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi zač. zast. 
Jesenko Mojmir – odvetnik, Kolodvorska ulica 14A, 
Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do-
tlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 

pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 17. 10. 2019

0000 VL 80869/2019 Os-3715/19

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Čista 
narava, javno komunalno podjetje d.o.o., Tešanov-
ci 20, Moravske Toplice, ki ga zastopa odv. Odvetnik 
Daniel Katalinič, Ulica Staneta Rozmana 10, Murska 
Sobota, proti dolžniku: Alen Verbai, Annenstrasse 26, 
Graz, ki ga zastopa zač. zast. Jesenko Mojmir odve-
tnik, Kolodvorska ulica 14A, Ljub ljana; Vesna Könye, 
Kratka ulica 5, Moravske Toplice, zaradi izterjave 
739,42 EUR, sklenilo:

Sklep tega sodišča, opr. št. VL 80869/2019 z dne 
17. 10. 2019, se popravi tako, da se prva točka 
izreka pravilno glasi: Dolžniku Alen Verbai, Annen-
strasse 26, Graz, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasni zastopnik.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 4. 11. 2019

D 253/2017 Os-3073/19

Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni so-
dnici Jožici Živec Umek v zapuščinski zadevi po dne 
5. 4. 2017 umrli Marinič Frančiški, roj. Humar, roj. 
22. 6. 1925, z zadnjim stalnim prebivališčem Gorta-
nova ulica 6, Nova Gorica, izven naroka, dne 6. 9. 
2019 sklenilo:

Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku se dediču Dušanu 
Mariniču, neznanega bivališča, v tem postopku po-
stavi začasna zastopnica odvetnica Dragica Vuga, 
Partizanska ulica 55, 5000 Nova Gorica, ki bo 
zastopala dediča v zapuščinski zadevi D 253/2017 
vse dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 9. 2019

II N 94/2019 Os-3644/19

Okrožno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni 
zadevi III N 94/2019, v nepravdni zadevi predlaga-
telja Centra za socialno delo Severna Primorska, 
Delpinova ulica 18b, Nova Gorica, ki ga zastopa v.d. 
direktorice Patricija Može, zoper nasprotne udele-
žence: 1. Lidija Hvalič, Globno 24, Deskle, 2. Marko 
Petrović, Ulica Ivana Regenta 6, Nova Gorica, ude-
leženki v postopku: 1. Metka Mininčič, Ulica Borisa 
Kalina 23, Solkan, 2. Polona Petrović, Ulica Borisa 
Kalina 23, Solkan, zaradi urejanja statusnih razmerij, 
dne 12. decembra 2019 sklenilo:

Prvi nasprotni udeleženki Lidiji Hvalič se postavi 
začasni zastopnik odvetnik Simon Čehovin iz Odve-
tniške pisarne Čehovin & Cvijanovič d.o.o. iz Nove 
Gorice.

Začasni zastopnik ima v tem postopku vse pra-
vice in dolžnosti zakonitega zastopnika in to vse do 
takrat, dokler prva nasprotna udeleženka ali njen po-
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oblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodi-
šču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 12. 2019

Z 51/2019 Os-3606/19

Okrajno sodišče na Ptuju je v zadevi zavarovanja 
upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, 
Ljub ljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo, Zunanji 
oddelek na Ptuju, zoper dolžnika Roberta Ošlaj, Sen-
čak pri Juršincih 28/a, Juršinci, zaradi zavarovanja 
terjatve v višini 4.261,69 EUR, ki se pri tem sodišču 
vodi pod opr. št. Z 51/2019, na podlagi določil 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju dolžniku postavilo 
začasno zastopnico – odvetnico Darinko Plajnšek iz 
Ptuja.

Začasna zastopnica ima v postopku opr. št. 
Z 51/2019 vse pravice in dolžnosti zakonitega zasto-
pnika. Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopni-
ca od dne postavitve in vse do takrat, dokler tožena 
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodi-
ščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 6. 12. 2019

I 584/2019 Os-3646/19

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je v izvršilnem 
postopku opr. št. I 237/2016 upnika Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX 6, 
Ljub ljana, zoper dolžnika Boža Pečnik, 11 Route Vil-
leneuve, 11360 Embres Et Castelmaure, Francija, 
neznanega dejanskega prebivališča, zaradi izterjave 
denarne terjatve 15.997,34 EUR, na podlagi 4. in 
5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) sklenilo:

Dolžniku Božu Pečniku, 11 Route Villeneu-
ve, 11360 Embres Et Castelmaure, Francija, se kot 
začasna zastopnica določi Karla Pajnik, odvetnica iz 
Slovenj Gradca, Sejmiška cesta 4, Slovenj Gradec. 
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v zgoraj 
navedeni izvršilni zadevi, dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma 
dokler mu skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 11. 12. 2019

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 93/2019 Os-3512/19

Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščin-
ski postopek po pokojni Ludviki Almajer, hčeri Franca 
Martinčiča, rojeni 24. 8. 1931, z zadnjim bivališčem 
Kozarišče 72, Stari trg pri Ložu, državljanki Republike 
Slovenije, umrli dne 3. 6. 2019.

Pokojna nima dedičev I. dednega reda, vsi dediči 
II. dednega reda pa so se dedovanju po pokojni od-
povedali. To pomeni, da so do dedovanja po pokojni 
upravičeni dediči III. dednega reda, torej potomci za-

pustničinih babic in dedov (tete in strici, bratranci in 
sestrične, če so ti pokojni, pa njihovi potomci). Kdo so 
te osebe, sodišču ni znano. Zato na podlagi 206. čle-
na Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine oziroma do sodelovanja v zapu-
ščinskem postopku po pokojni Ludviki Almajer, 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 
podlagi podatkov, ki jih bo imelo takrat.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 2. 12. 2019

D 169/2018 Os-3464/19

Po pokojni Novak Antalič Mariji, rojena 7. 3. 1943, 
EMŠO 0703943505161, nazadnje stanujoča Panon-
ska cesta 17, Radenci, ki je umrla 21. 12. 2002, po ka-
teri se vodi zapuščinski postopek pred tuk. Okrajnim 
sodiščem v Gornji Radgoni pod opr. št. D 169/2018 in 
po zaključenem oklicnem postopku, ki je potekel dne 
19. 11. 2019, se ni javil in priglasil k dedovanju nihče, 
ki bi imel po zakonu pravico do dediščine po zapu-
stnici in je tako šteti premoženje zapustnice, ki spada 
v zapuščino, za premoženje brez dedičev.

Opozarja se, da bo zapuščina brez dedičev pre-
šla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo 
pravočasno vložil zahteve za prenos te zahteve zapu-
ščine v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Repu-
blika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Pojasnjuje se, da lahko pri tuk. sodišču, ki vodi 
zap. postopek, pridobite podatke o premoženju, ki se-
stavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.

Vse upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih 
od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142/b člena Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju 
(ZD-C), Uradni list RS, št. 63/16.

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 21. 11. 2019

D 54/2019 Os-3472/19

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okraj-
nem sodišču v Ilirski Bistrici pod opr. št. D 54/2019 
po pok. Francu Udoviču, pok. Franca, upokojencu, 
iz Trpčan 44, roj. 22. 5. 1952, državljanu Republike 
Slovenije, ki je umrl 8. 3. 2019, gre za zapuščino 
brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega od-
stavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja 
naslednji oklic neznanim upnikom.

Sodišče morebitne upnike obvešča, da lahko pri 
Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustniko-
vih obveznostih ter v šestih mesecih od dneva ob-
jave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev 
prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev 
v skladu z določbami 142.b člena ZD, in sicer če pri-
javijo to zahtevo v zapuščinskem postopku in vloži-
jo predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev. 
Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo 
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahte-
ve za prenos te zapuščine v stečajno maso steča-
ja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na 
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Republiko Slovenijo, ki za zapustnikove dolgove ne 
odgovarja.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 21. 11. 2019

D 113/2018 Os-3484/19

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okraj-
nem sodišču v Ilirski Bistrici pod opr. št. D 113/2018 
po pok. Aniti Frančiški Rolih, roj. 22. 4. 1917, Via Mari-
ano Moreno 1153 di San Jose Guaymallen-Mendoza, 
Argentina, ki je umrla dne 4. 4. 2002, gre za zapu-
ščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega 
odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja 
naslednji oklic neznanim upnikom.

Sodišče morebitne upnike obvešča, da lahko pri 
Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustničinih 
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, in sicer, če prijavijo to zahtevo 
v zapuščinskem postopku in vložijo predlog za začetek 
stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za 
prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez de-
dičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za 
začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve 
za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapu-
ščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko 
Slovenijo, ki za zapustničine dolgove ne odgovarja.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 21. 11. 2019

D 263/2019 Os-3390/19

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pokojnem Poje Jakobu Filipu, sinu Jakoba, roj. 
13. 4. 1899, nazadnje stanujočem v ZDA, proglašenim 
za mrtvega z datumom smrti 31. 12. 1975.

Sodišču dediči prvega dednega reda niso znani, 
prav tako pa sodišču tudi niso znani vsi dediči dru-
gega dednega reda. Zato se s tem oklicem poziva 
vse zapustn. dediče prvega dednega reda (zapustn. 
potomce) in dediče drugega dednega reda (potomce 
zapustn. bratov in sester), da se v roku enega leta 
od objave tega oklica v Uradnem listu RS, na spletni 
strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukaj-
šnjega sodišča zglasijo in uveljavljajo svojo pravico 
do dediščine.

Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo 
zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu 
z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 6. 11. 2019

D 256/2019 Os-3473/19

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Senčur Miroslavu, EMŠO: 1403954501419, 
sinu Karla, upokojencu, državljanu Republike Slove-
nije, nazadnje stanujočemu Vas 4c, Kostel, umrlemu 
31. 8. 2019 v Ljub ljani.

Tekom zapuščinskega postopka so se vsi dediči 
t. i. prvega, drugega in tretjega dednega reda dedišči-
ni po zapustniku odpovedali.

Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem po-
ziva morebitne upnike zapustnika, da lahko v roku 

6 mesecev od objave oklica zahtevajo, da se zapušči-
na brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zako-
na o dedovanju ter vložijo predlog za začetek stečaja 
zapuščine brez dedičev, potrdilo o vložitvi predloga za 
začetek stečaja zapuščine, pa priložijo prijavi zahteve 
za prenos zapuščine v stečajno maso.

Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, 
lahko upniki pridobijo pri tukajšnjem sodišču.

V primeru, če noben upnik ne bo pravočasno vlo-
žil zahteve za prenos zapustnikove zapuščine v ste-
čajno maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez de-
dičev prešla na Republiko Slovenijo, pri čemer slednja 
za zapustnikove dolgove ne bo odgovarjala.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 20. 11. 2019

D 299/2017 Os-3525/19

Pri tuk. sodišču teče zapuščinski postopek po 
pokojnem Šabić Antetu, sinu Vida, roj. 24. 8. 1933, 
upokojencu, drž. Republike Slovenije, nazadnje sta-
nujočem v Kočevju, Kidričeva ul. 2, umrlem 29. 10. 
2017 v Kočevju.

Eden izmed zapustn. zakonitih dedičev je tudi 
zapustn. pranečak Šabić Nenad. Po podatkih, s kate-
rimi razpolaga sodišče, se le-ta nahaja v ZR Nemčiji, 
vendar pa njegov naslov sodišču ni znan.

Glede na zgoraj navedeno se s tem oklicem za-
pustn. pranečak Šabić Nenad poziva, da se v roku 
enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu RS, 
na sodni deski tukajšnjega sodišča in na spletni strani 
tukajšnjega sodišča, javi ter uveljavlja svojo pravico 
do dediščine.

Po preteku oklicnega roka bo sodišče zaključilo 
zapuščinski postopek v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 21. 11. 2019

D 293/2016 Os-3701/19

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pokojnem Malnar Pavlu, sinu Jakoba, roj. 23. 1. 
1873, drž. bivše FLRJ, nazadnje stanujočem v Grin-
tovcu pri Osilnici 5, umrlem 25. 3. 1958 ravno tam.

V poštev za dedovanje po zakonu pridejo med 
drugimi tudi potomci pokojne Malnar Marije, ki je 
bila hčerka pokojne zapustn. hčerke Klepec Marije, 
ki živijo na sodišču neznanih naslovih najverjetneje 
v Republiki Franciji.

Prav tako pride v poštev za dedovanje po zakonu 
med drugimi tudi Malnar Vinko, ki je sin pokojnega za-
pustn. sina Malnar Vinka, ki prav tako živi na sodišču 
neznanem naslovu najverjetneje v ZR Nemčiji.

V poštev za dedovanje po zakonu pa pridejo tudi 
sodišču neznani potomci pokojnih Štimec Antuna in 
Štimec Ivana, ki sta otroka pokojne zapustn. hčerke 
Štimec Otilije.

Sodišče s tem oklicem poziva dediče neznanega 
bivališča in sodišču neznane dediče, da se v roku 
enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu RS, 
na sodni deski tukajšnjega sodišča in na spletni strani 
tukajšnjega sodišča, javijo ter uveljavljajo svojo pra-
vico do dediščine.

Po preteku oklicnega roka bo sodišče zapuščinski 
postopek zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 11. 12. 2019
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D 66/2019 Os-3503/19

Po pok. Božič Josipu, rojenem dne 13. 8. 1873, 
nazadnje stanujočem v Socerbu, ki je dne umrl 9. 7. 
1948 in ni zapustil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, 
naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega 
oklica.

Iščejo se zapustnikovi dediči prvega dednega reda, 
tj. njegovi otroci, vnuki, pravnuki in njihovi potomci.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton 
Medved, Šared 28/h, Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 11. 2019

D 589/2018 Os-3596/19

Radin Katjuša, hči Radin Giuliana, rojena dne 
13. 9. 1974, nazadnje stanujoča Razgledna ulica 15, 
Koper, ki je umrla dne 26. 10. 2018 in ni zapustila 
oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, 
naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega 
oklica.

Iščejo se morebitni zapustničini sorojenci in nji-
hovi potomci oziroma zapustničini strici/tete in njihovi 
potomci.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton 
Medved, Šared 28/h, Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 12. 2019

ID 2999/2018 Os-3030/19

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapu-
ščinski postopek po pok. Gregorič Milanu, rojenem 
dne 28. 9. 1937, umrlem dne 19. 9. 2018, nazadnje 
stanujočem na naslovu Kebetova ulica 9, Ljub ljana, 
državljanu Republike Slovenije.

Po podatkih zapuščinskega spisa zapustnik opo-
roke ni napravil. Ob smrti je bil samski in potomcev 
ni zapustil. Zapustnikova mati je že pokojna, zapu-
stnik je bil njen edini sin. Oče v matičnem registru 
ni vpisan.

Ker sodišče ne razpolaga s podatki o potencialnih 
dedičih drugega oziroma tretjega dednega reda, na 
podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva 
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na pod-
lagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče 
zapuščinski postopek nadaljevalo na podlagi podat-
kov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 16. 9. 2019

IV D 2259/2019 Os-3356/19

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapu-
ščinski postopek po pok. Andreju Sattlerju, roj. 30. 8. 
1954, umrlem 2. 6. 2019, nazadnje stanujočem Topni-
ška ulica 25, Ljub ljana, državljanu Republike Slovenije.

Po podatkih, s katerimi sodišče razpolaga, zapu-
stnik dedičev prvega in drugega dednega reda nima. 

Morebitni dediči tretjega dednega reda sodišču niso 
poznani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva vse, ki mislijo, da bi bili lahko poklicani 
k dedovanju po zapustniku, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega 
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in 
zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 4. 11. 2019

III D 1075/2017 Os-3474/19

V zapuščinski zadevi po pokojni Bernardki Ma-
don, rojeni 18. 10. 1948, umrli 21. 2. 2017, nazadnje 
stanujoči Jakčeva ulica 39, Ljub ljana, državljanki RS, 
gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podla-
gi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju 
(ZD) izdaja sledeči oklic neznanim upnikom.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da 
smejo upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustni-
kovih obveznostih ter da lahko v šestih mesecih od 
dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez 
dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez de-
dičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se za-
puščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapu-
ščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu 
obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postop-
ku in (2) vloži predlog za začetek postopka stečaja 
zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos 
zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev 
mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za za-
četek stečaja zapuščine brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve 
za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja za-
puščine, bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, 
ki za zapustnikove dolgove ne odgovarja.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 22. 11. 2019

I D 543/2019 Os-3458/19

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okraj-
nem sodišču v Mariboru, po pokojni Tereziji Jurgec, 
roj. Dominko, hčeri Dominko Franca, roj. 11. 10. 1924, 
drž. RS, razvezani, nazadnje stan. Poštna ulica 1, 
Maribor, umrli 27. 2. 2019, pridejo v poštev dediči 
III. dednega reda neznanih imen in naslovov.

Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda 
neznanih imen in naslovov in vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica pod opr. št. I D 543/2019, 
v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s kate-
rimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 11. 2019

D 1460/83 Os-3459/19

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okraj-
nem sodišču v Mariboru, po pokojni Korošec Alojziji, 
roj. Rečnik, roj. 1. 6. 1904, drž. RS in SFRJ, gospodi-
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nji, nazadnje stan. Slivniško Pohorje 28, umrli 15. 7. 
1983, prideta kot dediča v poštev potomca zap. hčere 
Marije Globarević, Radovan Globarević in Nadica Glo-
barević, neznanih naslovov (po podatkih sodišča naj 
bi živela v Črni Gori).

Sodišče zato poziva Radovana Globarevića in 
Nadico Globarević ter vse, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica pod opr. št. D 1460/83, v skladu 
z 206. členom Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s kate-
rimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 11. 2019

I D 58/2018 Os-3463/19

V zapuščinski zadevi po dne 5. 10. 2017 umrli 
Dragici Županić Lendvai, roj. 27. 1. 1930, drž. RS, 
vdova, nazadnje stan. Frankolovska ulica 5, Maribor, 
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 zapustniko-
vih obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu 
z določbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se za-
puščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapu-
ščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu 
obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postop-
ku in (2) vloži predlog za začetek postopka stečaja 
zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos 
zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev 
mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za za-
četek stečaja zapuščine brez dedičev.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel 
stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki 
je predmet dedovanja, postalo last Republike Slove-
nije, ki na podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za 
zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 11. 2019

II D 911/2016 Os-3470/19

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okraj-
nem sodišču v Mariboru, po pokojni Dragici Žele, roj. 
18. 9. 1936, drž. RS, samski, nazadnje stan. Koroška 
cesta 122, Maribor, umrli 5. 4. 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 zapustniko-
vih obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu 
z določbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se za-
puščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapu-
ščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu 
obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 

mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postop-
ku in (2) vloži predlog za začetek postopka stečaja 
zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos 
zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev 
mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za za-
četek stečaja zapuščine brez dedičev.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel 
stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki 
je predmet dedovanja, postalo last Republike Slove-
nije, ki na podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za 
zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 11. 2019

II D 1186/2011 Os-3492/19

V zapuščinski zadevi po dne 2. 7. 2011 umrli 
Mariji Žmavc, roj. Žmavc, roj. 12. 5. 1954, hčerki 
Maksimiljana, drž. RS, samski, nazadnje stan. Ob 
Blažovnici 53, Limbuš, gre za zapuščino brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a čle-
na Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o dedovanju (ZD-C) morebitne upnike obvešča, da 
lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o pre-
moženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu 
z določbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se 
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po pre-
jemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma 
v šestih mesecih od dneva objave oklica, če gre 
za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v za-
puščinskem postopku in (2) vloži predlog za zače-
tek postopka stečaja zapuščine brez dedičev. Pri-
javi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo 
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel 
stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki 
je predmet dedovanja, postalo last Republike Slove-
nije, ki na podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za 
zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 11. 2019

III D 423/1947 Os-3599/19

Pri naslovnem sodišču teče naknadni zapuščin-
ski postopek po pok. Alojzu Pangosu, pok. Antona, 
roj. 23. 6. 1877, nazadnje stanujoč na naslovu Škrbi-
na 67, p. Komen, ki je umrl dne 24. 12. 1946, zaradi 
dedovanja premoženjskih pravic, ki so bile vrnjene 
zapustniku kot nekdanjemu članu Agrarne skupnosti 
Škrbina-Rubije-Šibelji.

Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh zakoni-
tih dedičih po zgoraj navedenem zapustniku, zato 
s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se 
v roku enega leta od objave tega oklica zglasijo pri 
sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta 
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 5. 12. 2019
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D 260/2016 Os-3506/19

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek opr. št. 
D 260/2016 po pokojnem Matiju Krajniku, skladiščni-
ku, rojenem 20. 2. 1952, slovenskem državljanu, raz-
vezanem, umrlem 31. 12. 2014, nazadnje stanujočem 
Mestni trg 36, Škofja Loka.

Po podatkih spisa zapustnik oporoke ni napravil, 
zato je nastopilo dedovanje na podlagi zakona. Zapu-
stnik je bil v času smrti v postopku razveze, po njegovi 
smrti je bilo v sodnem postopku razveze ugotovljeno, 
da je bil predlog za sporazumno razvezo utemeljen, 
poleg tega pa se je njegova (nekdanja) žena dedova-
nju odpovedala. Zapustnik je imel dve hčerki, Katarino 
Krajnik Radić in Vido Krajnik, ki sta se dedovanju od-
povedali. Sodišče je zato k dedovanju poklicalo dedi-
če drugega dednega reda: zapustnikova brata Franca 
Krajnika in Matevža Krajnika, zapustnikove sestre 
Mihaelo Primožič, Marijo Košir, na podlagi vstop ne 
pravice po pokojnem zapustničinem nečaku Urošu 
Škrlepu, sinu pokojne zapustnikove sestre Uršule 
Škrlep, ki sta oba umrla pred zapustnikom, zapustni-
kovega pranečaka Davida Škrlepa, zapustnikovega 
polbrata po materini strani, Janeza Završnika, ter na 
podlagi vstopne pravice po pokojnem zapustnikovem 
polbratu po očetovi strani, Milanu Krajniku, njegova 
otroka, Ivanko Brišar in Milana Bogataja, ki so se 
prav tako vsi dedovanju odpovedali. Sodišče podat-
kov o dedičih tretjega dednega reda ni imelo, zato je 
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) ob-
javilo oklic neznanim dedičem tretjega dednega reda, 
s katerim je pozvalo vse, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine po zapustniku na podlagi zakona, naj se 
v danem roku priglasijo sodišču. Do poteka roka se 
k dedovanju ni priglasila nobena oseba, zato gre za 
zapuščino brez dedičev.

S tem oklicem sodišče morebitne upnike po po-
kojnem obvešča, da lahko pri naslovnem sodišču pri-
dobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino 
in o zapustnikovih obveznostih ter v šestih mesecih 
od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD 
(prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku in vloži-
jo predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev, 
pri čemer morajo zahtevi za prenos zapuščine v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev priložiti potrdilo 
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev).

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos zapuščine brez dedi-
čev v stečajno maso stečaja zapuščine brez dedičev, 
bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last 
Republike Slovenije, ki na podlagi določbe 142.a čle-
na ZD ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 27. 11. 2019

D 130/2018 Os-3513/19

Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil 
uveden zapuščinski postopek po pok. Jagrič Franci-
ski, roj. 27. 11. 1924, nazadnje stalno stanujoči Dren-
sko Rebro 28, Lesično, umrli 6. 4. 2018.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zako-
na o dedovanju (v nadaljevanju ZD), poziva sodišče 
vse zapustničine upnike, da priglasijo svoje terjatve 
pri tem sodišču najkasneje v roku šestih mesecev od 
objave tega oklica, v katerem lahko zahtevajo tudi, 

da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev, v skladu z določbami 
142.b člena ZD. Upniki lahko pri zapuščinskem so-
dišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja 
zapuščino in o zapustničinih obveznostih.

Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne 
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila 
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski 
postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo 
Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 18. 11. 2019

D 365/2017 Os-3523/19

Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil 
uveden zapuščinski postopek po pok. Lipnik Jožefu, 
roj. 11. 2. 1958, nazadnje stalno stan. Irje 46/b, Ro-
gaška Slatina, umrlem dne 19. 11. 2017.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju (v nadaljevanju: ZD), poziva sodišče vse 
zapustnikove upnike, da priglasijo svoje terjatve pri 
tem sodišču najkasneje v roku 6 mesecev od objave 
tega oklica, v katerem lahko zahtevajo tudi, da se za-
puščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapu-
ščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena 
ZD. Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavljajo zapuščino in 
o zapustnikovih obveznostih.

Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne 
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila 
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski 
postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo 
Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 18. 11. 2019

Oklici pogrešanih

N 12/2019 Os-3702/19

Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici teče posto-
pek za razglasitev pogrešane Ane Jaksetič, roj. 7. 6. 
1893, zadnje znano prebivališče Trpčane 39, Ilirska 
Bistrica, za mrtvo.

Sodišče poziva pogrešano oziroma vse, ki kaj 
vedo o njenem življenju, da v roku treh mesecev po 
objavi tega oklica, to sporočijo sodišču ali skrbniku 
za poseben primer odvetniku Milanu Volku, Bazovi-
ška 19, Ilirska Bistrica. Po preteku tega roka bo sodi-
šče pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 16. 12. 2019

I N 69/2019 Os-3670/19

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi 
na predlog predlagateljice Vesne Turel, Ulica Gradni-
kove brigade 47, Nova Gorica, postopek o razglasitvi 
pogrešane Marije Zore (Zorka) Korečič, ki jo zastopa 
skrbnica za poseben primer Danijela Cvijanović, od-
vetnica iz Nove Gorice, za mrtvo.
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Iz priloženih listin izhaja, da naj bi bila Marija Zora 
(Zorka) Korečič rojena 19. 4. 1913 v vasi Podpoznik, 
št. 2/5/6 (hišno ime Skakar), kot hči Franca Korečič in 
Frančiške Debenjak. V njeno korist je bila dne 22. 6. 
1922 vknjižena lastninska pravica na nepremičnino, 
takrat je bila mladoletna. Drugi podatki o pogrešani 
ne obstajajo.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti pogrešane Marije Zore (Zorke) Korečič, naj 
javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po ob-
javi oklica v Uradnem listu RS, oglasni deski UE Nova 
Gorica ter sodni deski tega sodišča, sicer bo po pote-
ku tega roka sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 11. 2019
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Preklici

Drugo preklicujejo

BEKRICH GROUP d.o.o., CESTA POD 
PARKOM 20, Velenje, potrdilo za voznika, 
št. 016134/SŠD69-2-3465/2019, izdano na ime Zlat-
ko Nuhbegović, veljavnost od 10. 6. 2019 do 10. 12. 
2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gns-341378

BEKRICH GROUP d.o.o., CESTA POD 
PARKOM 20, Velenje, potrdilo za voznika, 
št. 016134/SŠD69-3-3785/2019, izdano na ime Vedad 
Pašalić, veljavnost od 28. 6. 2019 do 8. 6. 2022, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnr-341379

BEKRICH GROUP d.o.o., CESTA POD 
PARKOM 20, Velenje, potrdilo za voznika, 
št. 016134/SŠD69-2-3130/2019, izdano na ime Edin Mu-
lavdić, veljavnost od 24. 5. 2019 do 6. 10. 2019, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnq-341380

BEKRICH GROUP d.o.o., CESTA POD 
PARKOM 20, Velenje, potrdilo za voznika, 
št. 016134/SŠD69-2-3785/2019, izdano na ime Mirsad 
Bešlić, veljavnost od 28. 6. 2019 do 5. 3. 2020, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnp-341381

BONTA d.o.o., Brnčičeva ulica 17A, Ljub ljana-Črnuče, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500048400000, iz-
dal Cetis Celje d.d., na ime Tomaž Zajc. gng-341365

DAMJAN FERJANČIČ S.P., Volariče-
va ulica 16, Postojna, potrdilo za voznika, 
št. 013501/RB51-2-1724/2015, izdano na ime Enes 
Hatić, veljavno do 23. 1. 2020. gno-341357

DAMJAN FERJANČIČ S.P., Volaričeva ulica 16, 
Postojna, licenco, št. 013501/002, za vozilo Iveco, reg. 
št. PO ZA 222, veljavnost: odjavljeno. gnn-341358

Dolenc David, Šerovo 25, Šmarje pri Jelšah, di-
jaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 0778DC39. 
gnk-341361

EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, iz-
vod licence, št. 014399/015, za vozilo reg. št. CE ED071. 
gnu-341376

EUROLINIA, d.o.o., Skorno 3E, Šmartno ob Paki, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500006811002, iz-
dano na ime Peter Glasenčnik. gnm-341359

EUROLINIA, d.o.o., Skorno 3E, Šmartno ob Paki, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500032910001, 
izdano na ime Mitja Glasenčnik. gnl-341360

FERJANČIČ BORUT S.P., Volariče-
va ulica 16, Postojna, potrdilo za voznika, 
št. 013514/SŠD51-2-2054/2017, izdano na ime Husić 
Almir, veljavnost do 21. 10. 2017. gnf-341366

FERJANČIČ BORUT S.P., Volaričeva ulica 16, Po-
stojna, potrdilo za voznika, št. 009976/MJ51-2-2641/2011, 
izdano na ime Pavlović Goran, veljavnost do 2. 4. 2014. 
gne-341367

FERJANČIČ BORUT S.P., Volariče-
va ulica 16, Postojna, potrdilo za voznika, 

št. 009976/SŠD51-2-1891/2014, izdano na ime Pavlović 
Goran, veljavnost do 28. 1. 2015. gnd-341368

FERJANČIČ BORUT S.P., Volariče-
va ulica 16, Postojna, potrdilo za voznika, 
št. 013514/AD51-2-4850/2014, izdano na ime Pavlović 
Goran, veljavnost do 2. 4. 2017. gnc-341369

FERJANČIČ BORUT S.P., Volariče-
va ulica 16, Postojna, potrdilo za voznika, 
št. 013514/SŠD51-2-4006/2018, izdano na ime Topča-
gić Senad, veljavnost do 29. 1. 2020. gnb-341370

FLOPIN d.o.o., Podbevškova ulica 38, Novo mesto, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500022242001, 
izdal Cetis Celje d.d., na ime Bevec Milan. gnw-341374

Jakob Vrečko s.p., Šaranovičeva ulica 6B, Celje, 
izvod licence, št. GE008575/05767/001, za vozilo Sca-
nia R450, reg. št. KPDL-364, veljavnost do 12. 1. 2020, 
izdano na Spira-Transport d.o.o. gnj-341362

Jakob Vrečko s.p., Šaranovičeva ulica 6B, Celje, 
izvod licence, št. GE007196/05728/001, za vozilo Mer-
cedes Benz Actros, reg. št. GOKD-692, veljavnost do 
13. 1. 2020, izdano na NB Transport d.o.o. gni-341363

Jakob Vrečko s.p., Šaranovičeva ulica 6B, Celje, 
izvod licence, št. GE007196/05728/002, za vozilo Mer-
cedes Benz Actros, reg. št. LJHZ-383, veljavnost do 
13. 1. 2020, izdano na NB Transport d.o.o. gnh-341364

Jančič Tadej, Pesnica 16, Zgornja Kungota, di-
gitalno tahografsko kartico, št. 1070500043815000. 
gnp-341356

LUKMAR JOŽEF S.P., Cesta Borisa Ki-
driča 3, Zagorje ob Savi, potrdilo za voznika, 
št. 016513/SŠD71-3-3298/2019, izdano na ime Esad 
Suljaković, veljavnost od 5. 6. 2019 do 20. 10. 2019, 
izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnx-341373

Pipan Janez, Luže 19a, Visoko, digitalno tahograf-
sko kartico, št. 1070500028666001, izdal Cetis Celje 
d.d. gnv-341375

PLOJ d.o.o., Zagrebška cesta 24, Maribor, dovolil-
nici, št. 1341/19 in 1343/19, država Bosna in Hercego-
vina, oznaka države 070/11. gnz-341371

Pudić Ivica, Ulica Petra Dumića 6, 10000 Zagreb, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500019932004, 
izdal Cetis Celje d.d. gny-341372

Smajlović Edin, Tlake 22, Grosuplje, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500053600000, izdal Cetis 
Celje d.d. gnt-341377

SMILJAN KLEMENČIČ S.P., Cankarjeva ulica 12, 
Murska Sobota, izvod licence, št. 015595/002, za vozilo 
Mercedes Benz, reg. št. MS NT-381, veljavnost do 24. 1. 
2023. gno-341382

ŽIGA TRADE d.o.o., Višnja vas 17E, Vojnik, potrdilo 
za voznika, št. 013433/AD13-2-3502/2018, izdano na 
ime Džafić Emir. gnn-341383

ŽIGA TRADE d.o.o., Višnja vas 17E, Vojnik, potrdilo 
za voznika, št. 013433/SŠD13-2-2840/2019, izdano na 
ime Tomić Đuro. gnm-341384
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