
Št. 69  Ljubljana, petek 15. 5. 2020 ISSN 1318-9182 Leto XXX

Razglasni del
Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si

Javni razpisi

 Ob-1976/20
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski raz-

voj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljub ljana, objavlja

spremembo
Javnega razpisa za dvig kompetenc vodilnih 

turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe 
v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 

in 2021 – Prilagoditev javnega razpisa epidemiji 
COVID-19

V Javnem razpisu za dvig kompetenc vodilnih turi-
stičnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih 
turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 (Uradni list 
RS, št. 62/19 z dne 18. 10. 2019) se spremni naziv jav-
nega razpisa, ki se sedaj glasi:

Javni razpis za preoblikovanje turistične ponudbe 
v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 
zaradi epidemije COVID-2019.

V javnem razpisu se v točki 2.1 »Namen in cilj jav-
nega razpisa« spremeni prvi odstavek, ki se sedaj glasi:

Namen razpisa je prilagoditev razvoja turistične po-
nudbe zaradi epidemije COVID-19, spodbujanje digital-
nega inoviranja slovenske kulturne dediščine in krepitev 
kompetenc zaposlenih na področju turizma v vodilnih 
destinacijah v Sloveniji.

V javnem razpisu se v točki 2.1 »Namen in cilj jav-
nega razpisa« spremeni druga alineja navedena med 
»Cilji javnega razpisa so:«, ki se sedaj glasi:

– preoblikovanje obstoječih in razvoj novih turistič-
nih produktov,

V javnem razpisu se v točki 2.1 »Namen in cilj jav-
nega razpisa« spremeni tretji odstavek, ki se sedaj glasi:

Cilj javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi 
rezultati: ublažitev padca prihodov in prenočitev turistov 
ter prilivov iz naslova izvoza potovanj zaradi epidemije 
COVID-2019.

V javnem razpisu se v točki 2.2. Predmet javnega 
razpisa spremeni poglavje »Vodenje oziroma administri-
ranje operacije«, ki se sedaj glasi:

V okviru vodenja oziroma administriranja do dva 
zaposlena pri prijavitelju izvajata naloge, povezane 
z raz vojem turističnih produktov, preoblikovanjem turi-
stične ponudbe zaradi epidemije COVID-19, izvedbo 
usposabljanj, delom na digitalnem inoviranju kulturne 
dediščine ipd.«

V javnem razpisu se v točki 2.2 »Predmet javnega 
razpisa« spremeni poglavje »Razvoj turističnih produk-
tov«, ki se sedaj glasi:

Namen je preoblikovanje turistične ponudbe zara-
di epidemije COVID-19 oziroma oblikovanje turističnih 
produktov v skladu z vizijo razvoja slovenskega turizma, 

opredeljeno v Strategiji trajnostne rasti slovenskega tu-
rizma 2017–2021 (ključni poudarki vizije: zelena, butič-
na destinacija; za raznolika in aktivna doživetja, mir in 
osebne koristi; višje dodane vrednosti).

V javnem razpisu se v točki 2.2 »Predmet javnega 
razpisa« spremeni drugi odstavek poglavja »Usposab-
ljanje zaposlenih na področju gostinstva in turizma v vo-
dilnih destinacijah«, ki se sedaj glasi:

Zaradi različnih ravni razvitosti turističnih destina-
cij in višine razpoložljivih sredstev, posamezna vodil-
na destinacija sama presodi, katere tematske sklope 
usposabljanj od spodaj navedenih bo izvedla, morajo 
pa biti usposabljanja vezana na zagotavljanje butične, 
kakovostne, izvirne in inovativne turistične izkušnje/sto-
ritve/produkta, kot sledi:

– kakovost ponudbe (poudarek na varnosti, zdrav-
ju, personalizaciji in avtentičnosti ponudbe, edinstvenost 
in ekskluzivnost ponudbe, design, estetika, brezhibna či-
stoča, udobje, opremljenost, tržna sposobnost, dostop-
nost (tudi digitalna itd.),

– vsebine iz naslova kakovostnega izvajanja sto-
ritev (skrb za gosta, brezhibna storitev, individualni pri-
stop, zanesljivost, hitrost & učinkovitost, profesional-
nost),

– vsebine iz naslova medsebojnega komuniciranja, 
timskega dela in odnosov z javnostmi ter turisti (spo-
štovanje, prijaznost, pozornost, skrbnost, samostojnost 
osebja),

– krizno komuniciranje (upravljanje komunikacij 
z vsemi ciljnimi javnostmi v času epidemije koronavi-
rusa in po njej),

– veščine upravljanja težavnih situacij in iskanje 
rešitev,

– znanja iz identificiranja turistične ponudbe v lo-
kalni destinaciji in širše ter njeno povezovanje v atrak-
tivne turistične paketne produkte in storitve izbrane lo-
kacije, znanja podajanja informacij, nasvetov, namigov 
turistom,

– znanja o pomenu ohranjanja in prezentacije kul-
turne dediščine turistom in obiskovalcem ter oblikovanje 
produktov in storitev kulturnega turizma,

– znanja o skrbi za naravno okolje v destinaciji ter 
vključevanje zelenega okolja v celotne turistične ponud-
be destinacij.

V javnem razpisu se v točki 4.3. »Pogoji za operaci-
jo« spremeni 10. pogoj tako, da se sedaj glasi:

10. Prijavitelj se zavezuje, da načrtovani skupni 
upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, ne bodo 
obsegali več kot:

– v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Zahod-
na Slovenija, ki obsegajo eno občino: 111.750 evrov,
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– v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Zahod-
na Slovenija, ki obsegajo zaokroženo območje več kot 
ene občine: 167.625 evrov,

– v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Vzhod-
na Slovenija, ki obsegajo eno občino: 191.300 evrov,

– v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Vzhod-
na Slovenija, ki obsegajo zaokroženo območje več kot 
ene občine: 286.950 evrov.

V javnem razpisu se tabeli v 6. točki »Okvirna viši-
na sredstev, ki so na razpolago«, spremenita tako, da 
se sedaj glasita:

Proračunska postavka Programsko območje Leto 2020 Leto 2021 SKUPAJ
PP 160073 – PN3.2 – Razvoj turizma-14-20-Z-EU Zahod 802.100,00 802.100,00 1.604.200,00
PP 160074 – PN3.2 – Razvoj turizma-14-20-Z-SLO Zahod 0,00 0,00 0,00
Skupaj

Proračunska postavka Programsko 
območje

Leto 2020 Leto 2021 SKUPAJ

PP 160071 – PN3.2 – Razvoj turizma-14-20-V-EU Vzhod 1.614.916,67 1.614.916,67 3.229.833,34
PP 160072 – PN3.2 – Razvoj turizma-14-20-V-SLO Vzhod 322.983,33 322.983,33 645.966,66
Skupaj 2.740.000,00 2.740.000,00 5.480.000,00

V javnem razpisu se spremeni točka 7. »Razmerje 
med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe 
za sofinanciranje kohezijske politike«, ki se sedaj glasi:

Delež namenskih sredstev EU znaša v upravičenih 
izdatkih v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija do 75 % 
in v kohezijski regiji Zahodna Slovenija 70 %. Prispevek 
nacionalne udeležbe bo v kohezijski regiji Vzhodna Slo-
venija zagotovljen s sredstvi na nacionalnih postavkah 
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike 
ter z zasebnimi viri, v kohezijski regiji Zahodna Slovenija 
pa le z zasebnimi viri.

Točka javnega razpisa 9.1.1.1 »Stroški plač« po-
glavja 9.1.1. »Vodenje oziroma administriranje operaci-
je« se spremeni, tako da se sedaj glasi:

»9.1.1.1 Stroški plač (stroški plač za do vključ-
no dva zaposlena pri prijavitelju, ki opravljata dela in 
naloge, povezane z vodenjem in administracijo ope-
racije, razvojem turističnih produktov, preoblikovanjem 
turistične ponudbe zaradi epidemije COVID-19, izvedbo 
usposabljanj, delom na digitalnem inoviranju kulturne 
dediščine ipd.).«

V javnem razpisu se spremeni točka 9.1.2.1. »Stro-
ški storitev zunanjih izvajalcev« poglavja 9.1.2 »Razvoj 
turističnih produktov«, ki se sedaj glasi:

1. Stroški preoblikovanja obstoječih turističnih pro-
duktov zaradi epidemije COVID-19 (prilagoditev turistič-
nih produktov, s poudarkom na varnosti, zdravju, butični 
in individualizirani turistični ponudbi pretežno gostom na 
domačem in bližnjih tujih trgih),

2. stroški oblikovanja novih turističnih produktov (to 
so produkti, ki jih vodilna destinacija razvije do faze tržne 
sposobnosti in temeljijo na temeljnih usmeritvah, ciljih 
in identificiranih priložnostih destinacije). Pri tem se kot 
strošek razvoja produktov ne upošteva zgolj sestavlja-
nje/dopolnjevanje obstoječe turistične ponudbe destina-
cije, temveč razvoj in ustvarjanje nove dodane vrednosti 
novih inovativnih vsebin in novih povezav – s katerimi se 
bo okrepil potencial destinacije z novimi, izvirnimi motivi 
za obisk destinacije),

3. stroški oblikovanja 5-zvezdičnih doživetij v skla-
du z odprtim pozivom za 5-zvezdična doživetja STO za 
izvirne, edinstvene, pristne turistične produkte (ki jih je 
mogoče kupiti kot paket/doživetje), ki uresničujejo vizijo 
slovenskega turizma in prispevajo k višji dodani vredno-
sti ter višji potrošnji tujih gostov v Sloveniji,

4. stroški izvedbe usposabljanj v podporo razvoju 
turističnih produktov, ogledov primerov dobrih praks tu-
rističnih produktov,

5. stroški aktivnosti za izboljšanje kakovosti turistič-
nih produktov.

V javnem razpisu se spremeni 2. točka točke 
9.1.4.1. »Stroški storitev zunanjih izvajalcev« poglavja 
9.1.4. »Usposabljanje za zaposlene v gostinstvu in tu-
rizmu«, ki se sedaj glasi:

2. izvedba usposabljanj za zaposlene pri turističnih 
ponudnikih v vodilnih destinacijah

Tematike usposabljanj morajo biti vezane na za-
gotavljanje butične, kakovostne, izvirne in inovativne 
turistične izkušnje/storitve/produkta, kot sledi:

– kakovost ponudbe (poudarek na varnosti, zdrav-
ju, personalizaciji in avtentičnosti ponudbe, edinstvenost 
in ekskluzivnost ponudbe, design, estetika, brezhibna či-
stoča, udobje, opremljenost, tržna sposobnost, dostop-
nost (tudi digitalna itd.),

– vsebine iz naslova kakovostnega izvajanja sto-
ritev (skrb za gosta, brezhibna storitev, individualni pri-
stop, zanesljivost, hitrost & učinkovitost, profesional-
nost),

– vsebine iz naslova medsebojnega komuniciranja, 
timskega dela in odnosov z javnostmi ter turisti (spo-
štovanje, prijaznost, pozornost, skrbnost, samostojnost 
osebja),

– krizno komuniciranje (upravljanje komunikacij 
z vsemi javnostmi v času epidemije koronavirusa in 
po njej),

– veščine upravljanja težavnih situacij in iskanje 
rešitev,

– znanja iz identificiranja turistične ponudbe v lokal-
ni destinaciji in širše ter njeno povezovanje v atraktivne 
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turistične paketne produkte in storitve izbrane lokacije, 
znanja podajanja informacij, nasvetov, namigov turistom,

– znanja o pomenu ohranjanja in prezentacije kul-
turne dediščine turistom in obiskovalcem ter oblikovanje 
produktov in storitev kulturnega turizma,

– znanja o skrbi za naravno okolje v destinaciji ter 
vključevanje zelenega okolja v celotne turistične ponud-
be destinacij.

V javnem razpisu se prvi stavek 10. točke »Roki 
in način prijave na javni razpis«, spremeni tako, da se 
sedaj glasi:

Roki za oddajo vlog so: 18. 11. 2019, 20. 1. 2020, 
20. 4. 2020, 22. 5. 2020, DD.MM.LLLL.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjena.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 3301-001/2020 Ob-1973/20

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membe in dopolnitve Javnega razpisa za obratna 
sredstva v primarni kmetijski pridelavi – A1, objavlje-
nega v Uradnem listu RS, št. 65/20 z dne 8. 5. 2020 
(Ob-1931/20).

I. V 3. poglavju javnega razpisa se v podpoglav-
ju 3.3 javnega razpisa po 1. razpisnem roku doda nov 
rok oddaje vlog, in sicer se besedilo po novem glasi:

Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpi-
sa do posameznega razpisnega roka, in sicer:

1. rok do 15. 5. 2020,
2. rok do 29. 5. 2020,
3. rok do 12. 6. 2020,
4. rok do 10. 7. 2020,
5. rok do 7. 8. 2020,
6. rok do 4. 9. 2020.
Vloge ni možno oddati po zadnjem razpisnem roku 

oziroma po zaprtju javnega razpisa.
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-

menjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 430-7/2020-12 Ob-1972/20

Sprememba
javnega razpisa za sofinanciranje stroškov 

samozaposlitve v Občini Sežana za leto 2020
Občina Sežana objavlja spremembo vsebine Jav-

nega razpisa za sofinanciranje stroškov samozaposlitve 
v Občini Sežana za leto 2020, objavljenega v Uradnem 
listu RS, št. 9 z dne 14. 2. 2020.

V besedilu javnega razpisa se spremeni sledeče:
V 4. točki javnega razpisa se spremeni besedilo 

pete alineje, in sicer tako, da se po novem glasi: »najka-
sneje v roku 15 dni od dneva prejema sklepa o odobritvi 
sredstev mora realizirati samozaposlitev.«

Spremeni se besedilo enajstega odstavka 6. točke 
javnega razpisa, in sicer tako, da se po novem glasi: 
»Za kritje upravičenih stroškov mora upravičenec v roku 
15 dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev predložiti 
naslednjo dokumentacijo za izplačilo:

– zahtevek za izplačilo,
– fotokopijo dokazila o registraciji dejavnosti (doka-

zilo o vpisu v Poslovni register Slovenije (Ajpes) oziroma 
dokazilo o vpisu v sodni register),

– fotokopijo obrazca prijave v zavarovanje (obr. 
M-1).«.

Spremeni se besedilo 8. točke javnega razpisa, in 
sicer tako, da se po novem glasi: »Rok za predložitev 
vlog je do vključno 21. 8. 2020.«

Spremeni se besedilo 11. točke javnega razpisa, in 
sicer tako, da se glasi: popolne vloge z vsemi zahtevani-
mi prilogami pošljejo vlagatelji v zaprti kuverti na naslov: 
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. 
Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu 
napis »Ne odpiraj, vloga na javni razpis – sofinancira-
nje samozaposlitve«. Na hrbtni strani kuverte mora biti 
označen naziv in polni naslov vlagatelja. Kot pravočasne 
vloge se štejejo vloge, oddane do vključno zadnjega 
dne roka za predložitev vlog – do vključno 21. 8. 2020 
osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane 
priporočeno po pošti.

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Občina Sežana

Št. 094-4/2020/8 Ob-1975/20
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti objavlja na podlagi 75. člena Zakona 
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – urad-
no prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 
– ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 
31/18 – ZOA-A in 28/19) in 4. člena Pravilnika o nagra-
dah in priznanjih na področju socialnega varstva (Uradni 
list RS, št. 74/99, 82/06, 30/11 in 53/12)

razpis
za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju 

socialnega varstva v letu 2020
Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno kot 

posebna oblika priznanja za izjemne uspehe za delo na 
področju socialnega varstva, ki predstavljajo prispevek 
k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega 
varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji stro-
kovnega dela in za neposredno delo z uporabniki soci-
alnega varstva, ki je prispevalo k integraciji uporabnikov 
socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojan-
stvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob upoštevanju 
različnosti.

1. Naziv in sedež razpisovalca: Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva 
cesta 44, 1000 Ljub ljana.

2. Razpisane nagrade in priznanja:
– nagrada za življenjsko delo,
– nagrada za izstopajoče kvalitetno in strokovno 

delo v zadnjih petih letih,
– priznanje za dosežke na posameznih področjih 

dela,
– skupinska nagrada za zaposlene oziroma člane 

pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju 
socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel 
v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je 
dobro prepoznavna v lokalnem okolju.

Pravilnik v 5. členu določa, da se vsako leto lahko 
podeli največ ena nagrada za življenjsko delo, dve na-
gradi za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zad-
njih petih letih, tri priznanja za dosežke na posameznih 
področjih dela in dve skupinski nagradi za zaposlene 
oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno delu-
je na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom 
etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega 
varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju.

3. Predloge kandidatov za nagrade in priznanja 
lahko vložijo:
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– socialno varstveni zavodi ali skupnosti zavodov,
– nevladne organizacije, zasebniki in drugi izvajalci 

na področju socialnega varstva,
– Socialna zbornica Slovenije,
– Fakulteta za socialno delo,
– mednarodne organizacije in mednarodna inte-

resna združenja, ki delujejo na področju socialnega 
varstva,

– drugi posamezniki,
– druge domače in tuje pravne osebe.
4. Merila za kandidiranje
Za nagrado za življenjsko delo lahko kandidira-

jo strokovni delavci, strokovni sodelavci, prostovoljci, 
laični delavci in ostali delavci, ki delujejo na področju 
socialnega varstva. Predlog za podelitev te nagrade 
mora izkazati delo in dosežke na področju socialnega 
varstva predlaganega nagrajenca za obdobje najmanj 
20 let.

Za nagrado za izstopajoče kvalitetno in strokovno 
delo v zadnjih petih letih lahko kandidirajo posamezniki 
ali skupina strokovnih ali laičnih delavcev, ki delujejo na 
področju socialnega varstva. Predlog za podelitev te 
nagrade mora izkazati delo in dosežke predlaganega 
nagrajenca ali skupine v obdobju zadnjih petih let (od 
vključno 2015 do vključno leta 2019).

Za priznanje za dosežke na posameznih področjih 
dela lahko kandidirajo posamezniki ali skupina strokov-
nih ali laičnih delavcev, ki delujejo na področju social-
nega varstva. Predlog za podelitev tega priznanja mora 
izkazati delo in dosežke predlaganega nagrajenca ali 
skupine v obdobju zadnjih dveh let (od vključno 2018 
do vključno leta 2019).

Za skupinsko nagrado za zaposlene oziroma člane 
pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju 
socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel 
v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je 
dobro prepoznavna v lokalnem okolju lahko kandidira 
skupina strokovnih ali laičnih delavcev, ki delujejo na 
področju socialnega varstva. Predlogi za podelitev tega 
priznanja morajo izkazati delo in dosežke predlaganih 
nagrajencev v obdobju zadnjih treh let (od vključno 2017 
do vključno leta 2019).

Denarna nagrada, predvidena za posamezno na-
grado ali priznanje, se v primerih, ko je podeljena skupi-
ni, deli med vse nagrajence oziroma dobitnike priznanja.

Kandidati morajo izpolnjevati merila in pogoje za 
podelitev nagrade, ki so podrobneje opredeljeni in ob-
javljeni v Pravilniku o nagradah in priznanjih za delo na 
področju socialnega varstva.

5. Dokumentacija, ki jo je treba priložiti k predlogu
Predlog za podelitev nagrade ali priznanja mora 

vsebovati:
– osnovne osebne podatke o kandidatu (izpolnjen 

prijavni obrazec),
– utemeljitev predloga, v katerem morajo biti jasno 

navedeni dosežki in opisano delo kandidata v skladu 
s posameznimi elementi meril za dodelitev nagrade ali 
priznanja v skladu z 8. členom Pravilnika o nagradah 
in priznanjih na področju socialnega varstva (izpolnjen 
obrazec za posamezno nagrado oziroma priznanje). 
Priporočena dolžina utemeljitve brez prilog je največ do 
štiri A4 strani in največ do šest A4 za življenjsko delo. 
K utemeljitvi predloga so lahko priložena mnenja orga-
nov, posameznikov ali organizacij, ki predlog podpirajo,

– zgoščenko ali spominski ključek s predlogom, ki 
vsebuje vse sestavine kot predlog v pisni obliki (razen, 
kadar to ni mogoče, npr. monografije).

Obrazci so objavljeni na spletišču državne uprave, 
na strani Ministrstva za delo družino, socialne zadeve 

in enake možnosti, pod rubriko Javna naročila/javni 
razpisi.

6. Rok, do katerega morajo biti oddane prijave, na-
slov ter kontaktne osebe za dajanje informacij

Predlog je treba poslati s priporočeno pošiljko na 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljub ljana, s pripisom 
na ovojnici »Razpis za nagrade in priznanja za delo na 
področju socialnega varstva v letu 2020«, najkasneje 
do 15. 7. 2020. Šteje se, da je prijava prispela pravoča-
sno, če je zadnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana 
v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 
Ljub ljana ali če je zadnji dan roka oddana na pošti kot 
priporočena pošiljka.

Nepravočasne in nepravilno označene vloge ne 
bodo obravnavane.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom so do za-
ključka razpisa na voljo pri kontaktnih osebah Ministr-
stva za delo, družino, socialne zadeve in enake možno-
sti, Janji Romih na tel. 01/369-75-03 ali Maji Pintar na 
tel. 01/369-77-93.

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

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti

 Ob-1958/20
Na podlagi Zakona o romski skupnosti v Republiki 

Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07), 10. člena Poslov-
nika Sveta romske skupnosti Republike Slovenije in 
Pogodbe o sofinanciranju Sveta romske skupnosti RS 
za leto 2020, objavlja Svet romske skupnosti Republike 
Slovenije

javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov romskih 

društev v letu 2020 (JR-RD 2020)
1) Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Svet 

romske skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16/a, 
9000 Murska Sobota.

2) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje progra-

mov in projektov romskih društev v letu 2020, ki podpi-
rajo cilje javnega razpisa.

Cilji javnega razpisa so spodbujanje izvajanja pro-
gramov in projektov romskih društev:

– na področju spodbujanja vseživljenjskega učenja
– na področju medgeneracijskega sodelovanja
– na področju spodbujanja enakosti
– na področju spodbujanja izobraževanja
– na področju ohranjanja, razvoja in promocije rom-

ske kulture in identitete
– na področju ozaveščanja in boja proti diskrimina-

ciji in nestrpnosti na terenu.
Raziskave niso predmet javnega razpisa in v okviru 

javnega razpisa ne bodo financirane.
3) Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpol-

njujejo naslednje pogoje:
– predstavljajo romsko društvo v Republiki Sloveni-

ji, ki je registrirano kot pravna oseba zasebnega prava 
oziroma romsko društvo, ki deluje v javnem interesu;

– na dan objave javnega razpisa so registrirani 
najmanj eno leto;

– imajo poravnane vse obveznosti do državnih in-
štitucij;
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– izpolnjujejo najmanj en cilj javnega razpisa;
– vsebina prijavljenega programa in projekta je 

skladna s predmetom javnega razpisa;
– posamezno romsko društvo lahko prijavi največ 

en program ali projekt.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od 

zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
Do prijave na razpis niso upravičene zveze romskih 

društev.
4) Programi in projekti, ki jih bo Svet romske skup-

nosti Republike Slovenije podprl
Svet romske skupnosti Republike Slovenije bo pod-

prl programe in projekte ciljnih področij, kot so: delavni-
ce, seminarji, izobraževanja, okrogle mize, konference, 
medijske kampanje, prireditve, kratki filmi, razstave, ti-
skane izdaje (letaki, zgibanke …).

Vse navedene aktivnosti naj se izvedejo na način 
oziroma ob upoštevanju navodil in ukrepov v povezavi 
z omejevanjem epidemije koronavirusa in odpravljanjem 
njenih posledic.

Svet romske skupnosti Republike Slovenije ne bo 
podprl: osnovne dejavnosti prijavitelja; naknadne izda-
je nosilcev in zvoka; športnih dejavnosti; ekskurzij in 
izletov; projektov, iz katerih je razvidno, da gre le za 
druženje ob športu, koncertu, zabavi; projekte, ki imajo 
elemente vaške veselice ipd.

5) Merila za sofinanciranje
Pri izboru programov in projektov prijaviteljev bodo 

upoštevana naslednja merila, ob primerjavi istovrstnih 
projektov in upoštevanju specifičnosti posameznih pro-
jektov:

– pomen prijavljenega programa/projekta za spod-
bujanje aktivnega delovanja romskih društev na ciljnih 
področjih (do 15 točk),

– kakovost prijavljenega programa/projekta (do 
60 točk),

– novi, inovativni pristopi k spodbujanju ciljnih po-
dročij (do 15 točk),

– reference o izvajanju programov/projektov, name-
njenih Romom (do 5 točk),

– dolgoročnost oziroma trajnost programa/projekta 
oziroma možnost nadgradnje programa/projekta ter pre-
nosa dobrih praks (do 5 točk).

Opis meril je podan v razpisni dokumentaciji.
6) Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago 

za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis 

znaša 20.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje v letu 2020 

morajo biti porabljena v istem letu.
7) Način sofinanciranja
Izbranim romskim društvom bodo sredstva naka-

zana v dveh obrokih: prvi obrok v roku trideset dni od 
prejema zahtevka za izplačilo v višini 70 % odobrenih 
sredstev; drugi obrok najkasneje trideset dni od pregle-
da in odobritve vmesnega vsebinskega in finančnega 
poročila s strani komisije v višini preostalih 30 % odo-
brenih sredstev.

Sofinancerska sredstva se izplačajo le na podlagi 
pravilno izstavljenega zahtevka za izplačilo največ v vi-
šini odstotka vrednosti pravilno izkazanih upravičenih 
stroškov, ki bo določen s pogodbo, na osnovi navedb 
v vlogi na razpis.

8) Predložitev vloge
Prijavitelji morajo vloge oddati najkasneje do vključ-

no 5. 6. 2020. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila 
oddana priporočeno na pošti najkasneje 5. 6. 2020. 
Nepravočasno prispele vloge bodo neodprte vrnjene 
prijaviteljem.

Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po 
pošti na naslov: Svet romske skupnosti Republike Slo-
venije, Lendavska 16/a, 9000 Murska Sobota.

Prijavitelji svoje vloge predložijo na prijavnem 
obrazcu in zaprti ovojnici.

Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka na sprednji strani ovojnice »Ne od-

piraj – Prijava na javni razpis JR-RD 2020«,
– naslov Sveta romske skupnosti Republike Slove-

nije, Lendavska 16/a, 9000 Murska Sobota,
– naziv prijavitelja ter njegov naslov na hrbtni strani 

ovojnice.
9) Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ne bo javno. Potekalo bo predvido-

ma osem dni po zaključku razpisa.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpol-

njene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer 
v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

Prijavitelji, katerih vloge ne bodo popolne, bodo po-
zvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je osem dni. 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v tem roku ne dopolni, 
se zavržejo.

10) Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni 
o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega 
razpisa obveščeni v roku deset dni od dneva sprejetja 
odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta pred-
vidoma v petinštiridesetih dneh od roka za predložitev 
vlog.

11) Besedilo in informacije javnega razpisa ter na-
vodila prijaviteljem: besedilo in informacije javnega raz-
pisa ter navodila prijaviteljem bodo dostopni na sple-
tni strani Sveta romske skupnosti Republike Slovenije: 
www.svetromskeskupnosti.com. Na istem mestu bo do-
stopen tudi prijavni obrazec.

12) Dodatna pojasnila: prijavitelji se lahko za pri-
dobitev dodatnih pojasnil in informacij obrnejo na Svet 
romske skupnosti Republike Slovenije, in sicer po elek-
tronski pošti na naslov: rskupnost@siol.net.

Svet romske skupnosti Republike Slovenije

Št. 1225-0001/2018-202 Ob-1950/20
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 

Ravne na Koroškem, na podlagi Odloka o subvencio-
niranju socialno varstvene storitve socialnega servisa 
E – oskrba (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/2018, 
7/2020), Sklepa o začetku postopka in imenovanju komi-
sije za izvedbo javnega razpisa za subvencioniranje soci-
alnega servisa E – oskrba št. 1225-0001/2018-202 z dne 
5. 5. 2020 in Sklepa o določitvi višine dohodkov in prihran-
kov upravičencev za subvencioniranje socialnega servi-
sa (v nadaljevanju E – oskrba) št. 1225-0001/2018-202 
z dne 5. 5. 2020, objavlja

javni razpis
za subvencioniranje socialno varstvene storitve 

socialnega servisa (E – oskrba)
1. Predmet poziva: Občina Ravne na Koroškem bo 

subvencionirala socialno varstveno storitev socialne-
ga servisa (E – oskrba) občanom občine pod pogoji iz 
Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve 
socialnega servisa (E – oskrba) (Uradno glasilo sloven-
skih občin št. 52/2018, 7/2020 – v nadaljevanju odlok) 
in tega javnega razpisa, v obliki mesečne subvencije za 
obdobje 24 mesecev.

2. Upravičenci: upravičenci do subvencije so fizične 
osebe, ki so državljani Republike Slovenije, s stalnim 
prebivališčem v Občini Ravne na Koroškem ter tujci, ki 
imajo dovoljenje za stalno prebivanje v občini in dejan-
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sko bivajo na območju občine ter izpolnjujejo pogoje iz 
tega razpisa.

3. Razpisni pogoji
Prijavitelji morajo v svoji prijavi predložiti vse do-

kumente, zahtevane v javnem razpisu in razpisni do-
kumentaciji.

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so starejši od 70 let ali imajo ugotovljeno prvo, 

drugo ali tretjo stopnjo telesne okvare po seznamu te-
lesnih okvar, ki se uporablja za odločanje o pravici do 
invalidnine ali so osebe z demenco;

– bivajo sami;
– njihovi dohodki ne smejo presegati cenzusa, ki je 

določen s sklepom župana in znaša 804,36 € in je enak 
dvakratnemu znesku minimalnega dohodka določenega 
z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) 
ter je skladen s Pravilnikom o dodeljevanju denarnih 
pomoči v Občini Ravne na Koroškem (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 57/2019);

– njihovo premoženje in višina prihrankov ne sme 
presegati višine, ki jo določa Zakon o socialno varstve-
nih prejemkih (ZSVarPre).

Dohodki:
Pri ugotavljanju upravičenosti do subvencije se 

upoštevajo dohodki in prejemki, prejeti v preteklih treh 
mesecih pred vložitvijo vloge. Ti dohodki so:

– Vsi obdavčljivi dohodki po zakonu o dohodnini, ki 
niso oproščeni plačila dohodnine

Prosilec dohodek izkaže tako, da k vlogi priloži po-
trdilo o prejetih dohodkih in bančne izpiske za pretekle 
tri mesece pred vložitvijo vloge ter z izjavo dovoli občini 
pridobitev potrebnih podatkov pri FURS-u, Upravni enoti 
in morebitnih drugih institucijah, ki jih občina potrebuje 
v okviru upravnega postopka.

4. Višina subvencije
Z Odlokom o proračunu Občine Ravne na Koro-

škem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 11/2018, 
7/2020) so za subvencije za E – oskrbo v letu 2020 
zagotovljena sredstva v višini 5.000 €.

Upravičencem se dodeli subvencija v višini 
24,40 €/mesečno za obdobje 24 mesecev (nepretrgo-
ma).

Občina Ravne na Koroškem bo zagotavljala sub-
vencijo do izteka 24 mesečnega obdobja, pri čemer bo 
za leti 2020 in 2021 subvencijo zagotavljala, če bodo 
sredstva za ta namen zagotovljena v sprejetih občinskih 
proračunih za leti 2020 in 2021.

V nobenem primeru subvencija ne more biti višja 
kot je mesečni strošek naročnine za storitev E – oskrbe. 
Subvencija se ne dodeli za stroške priključnine ali stro-
ške nakupa opreme za vzpostavitev storitve.

5. Merila za oblikovanje prednostnega vrstnega 
reda upravičencev

V primeru, da je prejetih več vlog in sredstva ne 
zadoščajo za dodelitev subvencije vsem, se subvencije 
dodelijo tistim upravičencem, ki imajo nižje dohodke 
in prihranke. Dodelitev subvencij poteka po zapored-
ju prednostnega vrstnega reda do porabe sredstev.

Osebe s slabšim socialnim statusom imajo pred-
nost pri pridobitvi subvencioniranja socialno varstvene 
storitve E – oskrba.

6. Ostale določbe
Prejemniki subvencije so dolžni po prejemu odločbe 

v roku, ki bo določen v odločbi o dodelitvi subvencije, 
Občino Ravne na Koroškem pisno obvestiti, ali bodo 
sklenili pogodbo za izvajanje storitve in koristili odobreno 
subvencijo ter podati ustrezna dokazila za vzpostavitev 
storitve, sicer se šteje, da od odobrene subvencije od-
stopajo.

Z upravičenci do subvencije, ki bodo podali pisno 
obvestilo o sklenitvi pogodbe za izvajanje storitve in 
koriščenju odobrene subvencije, občino in izvajalcem 
storitve, se sklene Pogodba o dodelitvi subvencije za 
socialno varstveno storitev E – oskrba, v kateri se ure-
dijo medsebojne pravice in obveznosti.

Upravičencu pripada subvencija z mesecem, ko je 
storitev pri upravičencu vzpostavljena in sklene pogodbo 
o dodelitvi subvencije iz prejšnjega odstavka.

7. Kraj, način in rok prijave
Razpisna dokumentacija bo od 15. 5. 2020 do 

31. 7. 2020 dosegljiva na spletni strani Občine Ravne 
na Koroškem www.ravne.si pod rubriko objave in novi-
ce, javni razpisi in objave in v sprejemni pisarni občine.

Občina Ravne na Koroškem si pridržuje pravico, da 
morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavi kot 
popravek na spletni strani največ 10 dni pred zaključ-
kom razpisa.

Vloge na javni razpis morajo biti posredovane v za-
prti ovojnici, označene s pripisom »Ne odpiraj – sub-
vencija E-oskrba«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
naveden polni naslov prijavitelja.

Rok za oddajo vlog je do 31. 7. 2020. Šteje se, da 
je vloga pravočasna, v kolikor je zadnji dan roka odda-
na na pošti priporočeno na naslov Občina Ravne na 
Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem 
ali osebno prinesena v sprejemno pisarno občine do 
13. ure.

Nepravočasno vložene vloge in vloge, ki ne bodo 
v roku dopolnjene, se s sklepom zavržejo.

Dodatne informacije lahko zainteresirani občani do-
bijo na Uradu za splošne in upravne zadeve, pri Darji 
Čepin, višji svetovalki II, ali na tel. 02/82-16-022, GSM: 
031/384-137, e-mail: darja.cepin@ravne.si.

8. Izid razpisa: prejete vloge bo komisija odpira-
la predvidoma v roku 2 dni od izteka roka za vložitev 
prijav. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanj-
kljivo dokumentacijo, se prijavitelja pozove, da vlogo 
dopolni v roku 5 dni. Občinska uprava izda odločbe o do-
delitvi oziroma zavrnitvi subvencije in sklepe o zavržbi 
vlog predvidoma v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 014-0006/2019-202 Ob-1951/20
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 

list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 
– ZSPDSLS-1 in 30/18), Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 16/2016) in Letnega programa zdra-
vstvenega in socialnega varstva v Občini Ravne na 
Koroškem 2020

javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje dejavnosti  

v okviru programa izvajanja brezplačnih prevozov 
za starejše in invalide v Občini Ravne na 

Koroškem v letu 2020
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Ko-

roškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpi-

sov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za 

sofinanciranje dejavnosti v okviru programa izvajanja 
brezplačnih prevozov za starejše in invalide v Občini 
Ravne na Koroškem v letu 2020.
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4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci 
programov:

– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini 
Ravne na Koroškem in da program aktivno vključuje 
invalide in starejše občane Občine Ravne na Koroškem;

– da so vpisani v register in imajo dejavnost soci-
alnega varstva ali humanitarno dejavnost opredeljeno 
v ustanovitvenih aktih;

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

Pravico do sofinanciranja programov imajo:
– društva in organizacije, ki so registrirane za 

oprav ljanje dejavnosti programov za starejše in za in-
valide v Občini Ravne na Koroškem za občane Občine 
Ravne na Koroškem.

4.1. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spo-

daj navedene kriterije:
Zagotavljanje sredstev za izvajanje dejavnosti 

v okviru programa izvajanja brezplačnih prevozov za 
starejše in invalide:

a) Splošni pogoji
– prostori izvajalca za izvajanje programa so v Ob-

čini Ravne na Koroškem – 30 točk
– prijavljene dejavnosti izvajalca se izvajajo izključ-

no v okviru progama brezplačnih prevozov za starejše 
in invalide – 30 točk

– dejavnost se že izvaja – 5 točk
b) Ciljne skupine uporabnikov programa
– program vključuje izključno starejše nad 65 let 

starosti in invalide – 30 točk
– program vključuje samo starejše nad 65 let sta-

rosti – 10 točk
– program vključuje samo invalide – 10 točk
– program poleg starejših in invalidov vključuje tudi 

druge občane – 5 točk
– program ne vključuje starejših in invalidov – 0 točk
c) Povprečna vključenost uporabnikov v program
– povprečna vključenost enega uporabnika na me-

sec, ko je uporabnik aktivno vključen v program (1x me-
sečno) – 5 točk

– povprečna vključenost enega uporabnika na me-
sec, ko je uporabnik aktivno vključen v program (1x te-
densko) – 10 točk

– povprečna vključenost enega uporabnika na me-
sec, ko je uporabnik aktivno vključen v program (več kot 
1x tedensko) – 20 točk

d) Program vsebuje
– Izobraževalne aktivnosti (usposabljanja za pro-

stovoljsko delo, predavanja, delavnice, srečanja …) – 
10 točk

– Razvedrilne aktivnosti (razna srečanja, druže-
nja …) – 5 točk

e) Prostovoljstvo
– V program je vključenih 5 prostovoljcev – 5 točk
– V program je vključenih 10 prostovoljcev – 10 točk
– V program je vključenih več kot 10 prostovoljcev 

– 20 točk
5. Okvirna višina sredstev za izvajanje programov 

je 3.100 EUR.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na 

podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in naka-
zana na podlagi mesečnih zahtevkov. Prejemniki sred-
stev morajo sredstva porabiti do 31. 12. 2020.

7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene 
do vključno četrtka, 28. 5. 2020, v zaprti kuverti, v spre-
jemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Andreji 
Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na 

Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, 
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni 
razpis – programi za starejše in invalide 2020«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s pri-
poročeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine 
Ravne na Koroškem.

Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov 
prijavitelja.

8. Odpiranje ponudb bo v petek, 29. 5. 2020, v pi-
sarni Urada za operativne in splošne zadeve Občine 
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Ko-
roškem.

9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejem-
niki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od 
oddaje popolne ponudbe.

10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani 
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni 
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani www.
ravne.si, od petka, 15. 5. 2020.

11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o so-
financiranju programov.

12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo 
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.

Podrobne informacije lahko dobite na Uradu za 
operativne in splošne zadeve Občine Ravne na Koro-
škem, pri Darji Čepin, višji svetovalki II, tel. 02/82-16-022 
ali GSM 031/384-137.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 848-16/2020-3 Ob-1953/20
Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 1000 Ljub-

ljana, na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 
81/16) in Statuta Mestne občine Ljub ljana (Uradni list 
RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov v Mestni 
občini Ljub ljana za leta 2020 do 2022 s področja 

veteranskih organizacij
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje progra-

mov in projektov nevladnih organizacij v javnem interesu 
na področju vojnih veteranov v Mestni občini Ljub ljana.

1.1. Izvajanje programa dela (programov in pro-
jektov)

Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti 
in stroškov, povezanih z/s:

– izobraževalnimi vsebinami splošnega pomena, 
za seznanjanje javnosti z vlogo in aktivnostmi v času 
osamosvajanja Slovenije (predavanja, okrogle mize, 
seminarji, posveti, prikazi, razstave), s ciljem krepitve 
domoljubja, pomoči in solidarnosti;

– ohranjanjem zgodovinskih izročil ter spominskih 
prireditev (obeležja pomembnejših dogodkov, skrb za 
spominska obeležja osamosvajanje Slovenije 1991, zbi-
ranje pričevanj, pisnega, slikovnega in drugega gradiva);

– predstavitvijo organizacije v lokalnem, regional-
nem, državnem ali mednarodnem okolju;

– organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti kot so: 
razstave, prikazi dejavnosti, športne aktivnosti, predsta-
vitev publikacij;

– sodelovanjem na področju zaščite reševanja in 
pomoči (vpetost v sistem, izraba strokovnih potencialov 
organizacije, vključenost v štabe Civilne zaščite in v ak-
tivnosti odzivanja ob nesrečah).
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II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Za pridobitev sredstev za izvajanje programa dela 

nevladnih organizacij v javnem interesu na področju 
vojnih veteranov lahko kandidira:

– pravna oseba, ustanovljena skladno s predpisi, ki 
urejajo status nevladne organizacije v javnem interesu, 
je registrirana in deluje na območju Mestne občine Ljub-
ljana, kjer ima vsaj 50 % njenih članov stalno prebivali-
šče v Mestni občini Ljub ljana;

– pravna oseba, navedena v prejšnji alineji, ki 
bo predložila seznam 20 članov, ki bodo vključeni in ak-
tivno sodelovali v sistemu zaščite, reševanja in pomoči 
Mestni občini Ljub ljana (štabi Civilne zaščite, vodenje 
centrov za začasno nastanitev v primeru naravnih in 
drugih nesreč, pridobivanju informacij na terenu o po-
sledicah večjih naravnih nesreč).

Vlagatelji za pridobitev sredstev vložijo vlogo, ki 
mora vsebovati razpisne obrazce, ki so sestavni del 
razpisne dokumentacije, ter prilogi:

– potrjen program dela nevladne organizacije v jav-
nem interesu za leto 2020, iz katerega morajo biti razvid-
ne vsebine, termini izvajanja in finančno ovrednotenje 
programa,

– seznam 20 članov, ki bodo aktivno sodelovali 
v sistemu zaščite, reševanja in pomoči Mestne občine 
Ljub ljana.

III. Splošna merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje programov 

in projektov v Mestni občini Ljub ljana za leta 2020 do 
2022 s področja veteranskih organizacij:

1. program dela organizacije;
2. delež lastnih finančnih sredstev za izvedbo pro-

grama dela;
3. število članov organizacije;
4. premoženje organizacije (prostori za delovanje).
IV. Okvirna višina sredstev
Okvirni skupni znesek sredstev, namenjenih za so-

financiranje v letu 2020 znaša 18.000,00 EUR. Mestna 
občina Ljub ljana si pridržuje pravico do spremembe 
okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva 
sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa 
proračuna Mestne občine Ljub ljana za leto 2020.

Višina sredstev za sofinanciranje v letih 2021 in 
2022 bo odvisna od dogovorjenega obsega programa za 
posamezno leto, od višine razpoložljivih sredstev v pro-
računu Mestne občine Ljub ljana v letih 2021 in 2022, od 
ocene izvajanja dogovorjenega obsega programa v pri-
hodnjih letih in od ocene programa dela in finančnega 
načrta za posamezno proračunsko leto.

V. Poraba dodeljenih sredstev
Sredstva, dodeljena v vsakem posameznem letu, 

morajo biti porabljena v letu dodelitve sredstev, in sicer 
do konca tekočega leta.

Z izbranimi vlagatelji programov in projektov v Mestni 
občini Ljub ljana za leta 2020 do 2022 s področja vete-
ranskih organizacij, bo Mestna občina Ljub ljana sklenila 
pogodbo o sofinanciranju za omenjeno triletno obdobje.

V letih 2021 in 2022 bo Mestna občina Ljub ljana 
izbrane vlagatelje pozvala k predložitvi programov in 
projektov za vsako leto posebej. Na podlagi ovrednote-
nja le-teh bodo nato z njimi sklenjeni dodatki k pogodbi 
v letih 2021 in 2022.

VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Rok za predložitev vlog je 1. 6. 2020 (datum po-

štnega žiga).
Vlagatelji morajo vlogo oddati izključno po pošti, 

kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljub-
ljana, Mestna uprava, Oddelek za zaščito, reševanje in 
civilno obrambo, Zarnikova 3, 1000 Ljub ljana.

Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, ki je na 
sprednji strani označena z: »Ne odpiraj – Sofinanciranje 
– Vojni veterani«.

Na zadnji strani ovojnice mora biti razločno napisan 
naziv in naslov pošiljatelja.

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

– vlogi morajo biti v celoti izpolnjeni in predloženi vsi 
zahtevani dokumenti iz razpisne dokumentacije;

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

VII. Datum odpiranja vlog in obveščanje o izidu 
javnega razpisa

Odpiranje vlog za sofinanciranje programa dela ne-
vladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih 
veteranov za leta 2020–2022, bo opravila strokovna ko-
misija 3. 6. 2020. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru 
nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentaci-
jo, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog, vlagatelje 
pozvala, da vlogo v roku 3 dni dopolnijo.

Mestna občina Ljub ljana bo vlagatelje vlog obve-
stila o izidu javnega razpisa v roku 45 dni po zaključku 
odpiranja vlog.

VIII. Odločanje v postopku javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnje-

nih in zavrženih vlogah na prvi stopnji s sklepi odločila 
Mestna uprava, o pritožbah zoper te sklepe pa župan 
Mestne občine Ljub ljana.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, določen 

v VI. točki besedila tega javnega razpisa;
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-

stavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in raz-
pisne dokumentacije ali iz programa dela organizacije 
ne bodo razvidne vsebine, termini izvajanja in finančno 
ovrednotenje programa, pa vloge kljub pozivu v roku za 
dopolnitev ne bodo dopolnjene z vsemi dokazili in drugi-
mi sestavinami, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa 
in razpisne dokumentacije ali kljub pozivu za dopolnitev 
iz programa dela organizacije za leto 2020 ne bodo raz-
vidne vsebine, termini izvajanja in finančno ovrednotenje 
programa (nepopolne vloge).

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

pogojev, določenih v II. točki besedila javnega razpisa;
– tistih vlagateljev, ki jih bo komisija na podlagi meril 

za ocenjevanje in vrednotenje ocenila kot neustrezne.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 

razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija obsega:
– navodilo vlagateljem za prijavo na razpis;
– merila za ocenjevanje vlog;
– razpisne obrazce;
– vzorec pogodbe.
Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumenta-

cija je vlagateljem, od dneva objave do zaključka jav-
nega razpisa, na voljo na spletni strani Mestne občine 
Ljub ljana: http://www.Ljub ljana.si/si/mol/razpisi-razgrni-
tve-objave/ ali pa jo v tem roku lahko zainteresirani 
dvignejo vsak uradni dan med 8. in 11. uro, v tajništvu 
Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo, Zar-
nikova 3, Ljub ljana.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom do-
bijo zainteresirani po telefonu vsak uradni dan od 8. 
do 11. ure, pri Romanu Lavraču, na tel. 01/306-43-36 
ali preko elektronske pošte na naslovu: roman.la-
vrac@Ljub ljana.si.

Mestna občina Ljub ljana
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Št. 410-0001/2020-31 Ob-1968/20
Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1) (Uradni list 

RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg), Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 
(ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19), Zakona o pro-
stovoljstvu (ZProst), (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – 
popr., 82/15), Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg) 
(Uradni list RS, št. 21/18), Odloka o proračunu Občine 
Divača za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 57/19), Odloka o uresničevanju javnega interesa na 
področju športa v Občini Divača – postopki in merila za 
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Divača 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/18), (v nada-
ljevanju: Odlok)), Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3713, 
81/16), Resolucije o nacionalnem programu športa v Re-
publiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, 
št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o nacional-
nem programu športa v Republiki Sloveniji za obdo-
bje 2014–2023, Statuta Občine Divača (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17, 4/19), 
Letnega programa športa v Občini Divača za leto 2020 
(sprejetega na 9. redni seji Občinskega sveta Občine 
Divača, dne 5. 2. 2020) (v nadaljevanju: LPŠ), Meril 
in kriterijev za vrednotenje in sofinanciranje izvajalcev 
programov športa v Občini Divača – za leto 2020 (spre-
jetih na 2. seji Komisije za izvedbo postopka Javnega 
razpisa za izbiro izvajalcev in sofinanciranje programov 
športa v Občini Divača – za leto 2020, dne 8. 5. 2020 (v 
nadaljevanju: Merila), Sklepa županje o določitvi obsega 
razpisnih sredstev javnega razpisa za izbiro izvajalcev 
in sofinanciranja programov športa v Občini Divača za 
leto 2020, št.: 410-0004/2020-21 z dne 20. 4. 2020, 
Sklepa županje o spremembi Sklepa o določitvi obsega 
razpisnih sredstev javnega razpisa za izbiro izvajalcev 
in sofinanciranja programov športa v Občini Divača za 
leto 2020, št.: 410-0004/2020-22 z dne 24. 4. 2020, 
Sklepa županje Občine Divača o začetku postopka iz-
vedbe Javnega razpisa za izbiro izvajalcev in sofinanci-
ranje programov športa v Občini Divača – za leto 2020, 
št.: 410-0004/2020-33 z dne 8. 5. 2020, Občina Divača 
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev in sofinanciranje programov 

športa v Občini Divača – za leto 2020  
(v nadaljevanju: Javni razpis)

1. Naziv in sedež izvajalca Javnega razpisa: Občina 
Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, ID za DDV: 
SI 48502502; MŠ: 5882974.

2. Predmet Javnega razpisa
Občina Divača skladno s sprejetim Letnim progra-

mom športa v Občini Divača v letu 2020 razpisuje izbor 
izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev programov športa 
v Občini Divača v letu 2020.

Občina Divača želi na osnovi navedene pravne 
podlage in skladno z Letnim programom športa v Občini 
Divača za leto 2020, v letu 2020 sofinancirati naslednje 
programe športa:

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

trebami,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v ka-

kovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija,

– šport starejših,
– športni objekti in površine za šport v naravi,
– razvojne dejavnosti v športu,
– športne prireditve in promocija športa.
3. Pravna podlaga za izvedbo Javnega razpisa: Za-

kon o športu (ZŠpo-1) (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 
– ZNOrg), Zakon o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list 
RS, št. 75/19), Zakon o prostovoljstvu (ZProst) (Uradni 
list RS, št. 10/11, 16/11 – popr., 82/15), Zakon o nevla-
dnih organizacijah (ZNOrg) (Uradni list RS, št. 21/18), 
Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2020 (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 57/19), Odlok o uresničeva-
nju javnega interesa na področju športa v Občini Divača 
– postopki in merila za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 29/18), (v nadaljevanju: Odlok), Pravilnik o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3713, 81/16), Resolucija o nacional-
nem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 
2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbeni načrt 
Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki 
Sloveniji za obdobje 2014–2023, Statut Občine Divača 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 
55/17, 4/19), Letni program športa v Občini Divača za 
leto 2020 (sprejet na 9. redni seji Občinskega sveta 
Občine Divača, dne 5. 2. 2020) (v nadaljevanju: LPŠ), 
Merila in kriteriji za vrednotenje in sofinanciranje izva-
jalcev programov športa v Občini Divača – za leto 2020 
(sprejeti na 2. seji Komisije za izvedbo postopka Jav-
nega razpisa za izbiro izvajalcev in sofinanciranje pro-
gramov športa v Občini Divača – za leto 2020, dne 8. 5. 
2020 (v nadaljevanju: Merila), Sklep županje o določitvi 
obsega razpisnih sredstev javnega razpisa za izbiro 
izvajalcev in sofinanciranja programov športa v Občini 
Divača za leto 2020, št.: 410-0004/2020-21 z dne 20. 4. 
2020, Sklep županje o spremembi Sklepa o določitvi 
obsega razpisnih sredstev javnega razpisa za izbiro 
izvajalcev in sofinanciranja programov športa v Občini 
Divača za leto 2020, št.: 410-0004/2020-22 z dne 24. 4. 
2020, Sklep županje Občine Divača o začetku postopka 
izvedbe Javnega razpisa za izbiro izvajalcev in sofinan-
ciranje programov športa v Občini Divača – za leto 2020, 
št.: 410-0004/2020-33 z dne 8. 5. 2020 in smiselna upo-
raba druge zakonodaje, ki pokriva to področje.

4. Cilji
Z Javnim razpisom Občina Divača na osnovi prav-

ne podlage in skladno z Letnim programom športa v Ob-
čini Divača za leto 2020 zasleduje doseganje zastavlje-
nih ciljev na področju športa v občini, predvsem:

– zagotavljati možnosti in pogoje za izvajanje pro-
gramov športa v občini z zavedanjem, da področje športa 
pomembno vpliva na življenje in delo v lokalni skupno-
sti, predvsem z vidika zagotavljanja, ohranjanja in krepitve 
zdravja vseh ter kvalitetnega preživljanja prostega časa,

– izbrati ustrezne izvajalce programov športa v ob-
čini, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa in zagotovi-
ti sofinanciranje izbranih izvajalcev programov športa 
v Občini Divača v letu 2020,

– spodbujati izvajalce programov športa v občini 
k aktivnemu, organiziranemu in kvalitetnemu delovanju 
na področju športa,

– spodbujati izvajalce programov športa k aktivne-
mu vključevanju občanov vseh generacij v programe 
športa,

– spodbujati kvalitetno strokovno delo na področju 
športa v vseh programih, posebej pri delu z otroki, mla-
dimi in starejšimi,
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– ohranjati in spodbujati obstoječe programe športa 
v občini, ki so se dokazali kot kakovostni ter spodbujati 
izvajalce programov športa k uvajanju in širjenju novih 
programov športa v občini,

– spodbujati nove zainteresirane izvajalce k iz-
vajanju programov športa v občini, k uvajanju novih 
dejavnosti in širitvi programov, ki se v občini še ne 
izvajajo in s tem omogočiti vključevanja posameznikov 
v programe športa v domačem lokalnem okolju ter tako 
zagotoviti pestro ponudbo za zadovoljevanje različnih 
interesov,

– posebno skrb nameniti programom športa za 
otroke in mladino,

– zagotavljati pogoje in možnosti posamezni-
kom, prednostno občanom, za vključevanje in sodelo-
vanje v programih športa,

– pospešiti razvoj športne aktivnosti v občini,
– podpirati in povečati delež gibalno športno aktiv-

nih prebivalcev občine, ki se ukvarjajo z organizirano 
gibalno športno aktivnostjo,

– posebej podpirati in povečati vključenost gibalno 
športno aktivnih otrok in mladine v programih športa,

– podpirati in povečati prostovoljno dejavnost vseh 
generacij v programih športa, in sicer tam, kjer se lahko 
prostovoljstvo uporabi ob delu strokovno izobraženega 
in/ali usposobljenega kadra,

– podpirati in spodbujati izvajanja tekmovalnih špor-
tov in udejstvovanja na športnih tekmovanjih,

– posebno pozornost posvetiti športnikom iz obči-
ne, ki dosegajo uspehe v tekmovalnem športu, nagraje-
vati delo in dosežke v športu,

– spodbujati in nadgrajevati medresorsko sodelo-
vanje področja športa z drugimi področji: izobraževanje, 
kultura, sociala, delo z in za mlade, zdravstvo …

5. Okvirna višina sredstev za leto 2020: proračun-
ska postavka: »18050000 – Programi športa – sredstva 
za programe športa – razpis«: višina razpisnih sredstev: 
30.240,00 EUR.

6. Določitev obdobja, v katerem morajo biti po-
rabljena dodeljena sredstva: sredstva, dodeljena na 
podlagi tega Javnega razpisa, morajo biti za odobrene 
namene porabljena v proračunskem letu 2020 oziroma 
v zakonskih plačilnih rokih in v skladu s predpisi, ki do-
ločajo izvrševanje proračuna.

7. Merila za izbor in sofinanciranje programov špor-
ta v Občini Divača

Izvajalci programov športa in programi športa bodo 
izbrani in sofinancirani na podlagi Odloka o uresničeva-
nju javnega interesa na področju športa v Občini Divača 
– postopki in merila za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 29/18) in Meril in kriterijev za vrednotenje in sofinan-
ciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača 
– za leto 2020, sprejetih na 2. seji Komisije za izvedbo 
postopka Javnega razpisa za izbiro izvajalcev in sofi-
nanciranje programov športa v Občini Divača – za leto 
2020, dne 8. 5. 2020. Skladno z upravnim opozorilom 
Inšpektorata RS za šolstvo in šport je Občina Divača 
začela s postopkom priprave spremembe Odloka ure-
sničevanju javnega interesa na področju športa v Občini 
Divača – postopki in merila za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Divača (Uradno glasilo slo-
venskih občin, št. 29/18).

Merila in kriteriji, po katerih bodo izbrani izvajalci 
programov športa in vrednoteni programi športa, pri-
javljeni na Javni razpis, so sestavni del razpisne doku-
mentacije, ki je objavljena na spletni strani Občine Di-
vača http://www.divaca.si oziroma dosegljiva v občinski 
upravi Občine Divača.

Postopek izvedbe Javnega razpisa se izvaja sklad-
no s potekom spreminjajočih se razmer in ukrepov 
v času epidemije koronavirusa (SARS-CoV-2).

8. Sodelovanje na Javnem razpisu
Skladno z Odlokom se na Javni razpis lahko prijavi-

jo izvajalci programov športa v Občini Divača:
1. športna društva, ki so registrirana v Republiki 

Sloveniji in imajo sedež v Občini Divača ter izvajajo 
športne programe, določene z LPŠ, v Občini Divača,

2. zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna 
društva s sedežem v Občini Divača in imajo sedež v Obči-
ni Divača ter izvajajo športne programe, določene z LPŠ, 
v Občini Divača; Občina lahko sofinancira stroške delo-
vanja občinske športne zveze, če le-ta v občini deluje,

3. zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki iz-
vajajo javnoveljavne programe, imajo sedež zavoda ali 
sedež enote zavoda v Občini Divača in izvajajo športne 
programe, določene z LPŠ, v Občini Divača.

Izvajalci programov športa v Občini Divača, ki so 
v občini v tekočem letu izbrani za izvajalce programov 
športa na podlagi Javnega razpisa za izbiro in sofinancira-
nje izvajalcev programov športa v Občini Divača – za leto 
2020 lahko pridobijo sofinancerska sredstva iz občinskega 
proračuna za izvajanje programov športa skladno z Merili.

Izbrani vlagatelji lahko dodeljena sredstva namenijo 
in uporabijo le za namene, ki so za vsako področje špor-
ta, program športa oziroma dejavnost predvideni s tem 
razpisom in določeni v pogodbi o sofinanciranju.

Sofinanciranje se izvede na podlagi zahtevkov, iz-
branemu izvajalcu športnih programov se na podlagi po-
godbe in vloženega zahtevka odobri črpanje dodeljenih 
sredstev na Javnem razpisu.

Za izvajalce športnega programa, ki imajo status 
nevladne organizacije v javnem interesu v skladu z za-
konom, ki ureja status nevladne organizacije v javnem 
interesu, in so izbrani za izvajanje letnega programa 
športa v Občini Divača, veljajo smiselna določila Odloka 
in tega Javnega razpisa.

9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo 

na podlagi Javnega razpisa izbrani izvajalci LPŠ, če, 
skladno z Odlokom, izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. da so registrirani v Republiki Sloveniji;
2. da imajo sedež v Občini Divača;
3. imajo v temeljnem aktu šport opredeljen kot pre-

težno dejavnost – ne velja za področja, kjer je to posebej 
navedeno;

4. da izvajajo programe športa na območju Občine 
Divača;

5. da so na dan objave Javnega razpisa registrirani 
v skladu z veljavnimi predpisi najmanj eno leto; oziroma 
vsaj dve leti, v primeru novoustanovljenega društva, ki bi 
izvajalo že obstoječo športno panogo v lokalnem okolju;

6. da imajo za izvajanje prijavljenih športnih progra-
mov/področij športa;

– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter 
ustrezno izobražene in/ali usposobljene strokovne de-
lavce za opravljanje dela v športu;

– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razvi-
den predviden vir prihodkov in odhodkov izvedbe pro-
gramov;

– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno eviden-
co članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udele-
žencih posameznih programov in plačani članarini;

7. da so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti 
do Občine Divača na podlagi javnih razpisov iz naslova 
sofinanciranja programov LPŠ iz preteklih treh let;

8. da niso na drugih javnih razpisih Občine Divača 
oziroma iz drugih proračunskih postavk Občine Divača 
pridobili sredstva za iste programe.
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10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo Javnega 

razpisa, razpisne obrazce za prijavo na Javni razpis, 
navodila za pripravo in oddajo vloge na Javni razpis, 
vzorec pogodbe o sofinanciranju programov, merila in 
kriterije za ocenjevanje in vrednotenje programov špor-
ta, informacijo o dostopnosti do Odloka, LPŠ, meril in 
kriterijev za izbor izvajalcev in sofinanciranje LPŠ v ob-
čini, obrazce za končno poročanje.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prija-
vitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Divača, Ko-
lodvorska ulica 3A, Divača, v času uradnih ur. Razpisna 
dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Diva-

ča: http://www.divaca.si Občina Divača lahko zainteresi-
ranim prijaviteljem, na osnovi njihove izražene zahteve 
v času razpisnega roka, pošlje razpisno dokumentacijo.

11. Oddaja, dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane priloge, doka-
zila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga 
mora biti predložena osebno ali po pošti v zaprtem ovitku 
na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 
Divača; ovitek mora biti označen z navedbo: »Ne odpiraj 
– Razpis šport 2020«. Na ovitku mora biti navedba vlaga-
telja: naziv in naslov (sedež). Vloga mora biti podpisana in 
žigosana vsaj na mestih, kjer je to zahtevano.

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

Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti je možno 
v razpisnem roku z nujno oznako na katero vlogo ali del 
vloge se dopolnitev nanaša.

Za prepozno se šteje celotna vloga in/ali del vlo-
ge, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 
zadnjega dne razpisnega roka oziroma do tega dne ni 
bila predložena na Občino Divača.

Za nepopolno se šteje celotna vloga in/ali del vlo-
ge, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo 
razpisa in razpisne dokumentacije.

Občina Divača bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega 
postopka izločila vse vloge vlagateljev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne.
12. Razpisni rok, do katerega morajo biti predlo-

žene vloge za dodelitev sredstev: razpis se prične 
z dnevom objave razpisa v Uradnem listu RS in zaključi 
30. dan od dneva objave v Uradnem listu RS.

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo 

s sklepom imenuje županja Občine Divača. Odpiranje 
vlog bo izvedeno v roku 30 dni od zaključenega raz-
pisnega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo 
se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in 
označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer v vr-
stnem redu, v katerem so bile predložene. Prepozno 
prispele vloge se ne obravnavajo in se zavržejo. Vla-
gatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni 
najkasneje v 30 dneh od dneva sprejete odločitve 
o sofinanciranju.

Odločitev o izboru in sofinanciranju se izda v obliki 
odločbe. Z izbranimi izvajalci programov športa bodo 
sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji 
in način koriščenja odobrenih proračunskih sredstev iz 
naslova tega javnega razpisa.

14. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in 
pojasnil: Občinska uprava Občine Divača, Romana 
Derenčin; tel. 05/73-10-930; e-naslov: romana.deren-
cin@divaca.si Informacije in pojasnila lahko zainteresi-
rani dobijo v času uradnih ur Občine Divača.

Občina Divača

Št. 410-0011/2020-4 Ob-1969/20
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-

sa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17, 21/18 – ZNOrg), Odloka o proračunu Občine 
Divača za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 57/19), Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slo-
venskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17, 4/19), Odloka 
o uresničevanju javnega interesa na področju kulture 
v Občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 11/16), Pravilnika o sofinanciranju 
kulturnih dejavnosti v Občini Divača (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 20/16) (v nadaljevanju: Pravilnik), 
Lokalnega programa za kulturo Občine Divača za leto 
2020 (sprejetega na 6. dopisni seji Občinskega sveta 
Občine Divača, dne 22. 4. 2020), Občina Divača objavlja

javni razpis
za leto 2020 za sofinanciranje kulturnih dejavnosti 

v Občini Divača (v nadaljevanju: razpis)
1. Ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa: 

Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: Za-

kon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) 
(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18-ZNOrg), 
Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2020 (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 57/19), Statut Občine Di-
vača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 
9/15, 55/17, 4/19), Odlok o uresničevanju javnega inte-
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resa na področju kulture v Občini Divača (Uradni list RS, 
št. 34/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/16), 
Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Obči-
ni Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/16) 
(v nadaljevanju: Pravilnik), Lokalni program za kulturo 
Občine Divača za leto 2020 (sprejet na 6. dopisni seji 
Občinskega sveta Občine Divača, dne 22. 4. 2020).

3. Predmet javnega razpisa
Občina Divača razpisuje finančna sredstva, zagotov-

ljena v proračunu Občine Divača za leto 2020 na prora-
čunski postavki 18030304, Sredstva za delovanje kultur-
nih društev, in sicer za sofinanciranje naslednjih vsebin:

I. sofinanciranje programov ljubiteljskih društev, ki 
v Občini Divača delujejo na področju kulture,

II. sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delo-
vanja ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na 
področju kulture.

4. Osnovni pogoji in merila
Upravičenci za sofinanciranje so kulturna društva 

oziroma kulturne sekcije znotraj sestavljenih društev.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec, ki na 

javni razpis prijavlja sofinanciranje programov ljubitelj-
skih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju 
kulture, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– ima sedež v Občini Divača in deluje na območju 
Občine Divača,

– ima registrirano kulturno društveno dejavnost naj-
manj eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki 
je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu,

– je na območju Občine Divača v tekočem letu iz-
vedel najmanj 3 nastope, razen, če društvo v tekočem 
letu iz objektivnih razlogov ne more izvesti 3 nastopov,

– ima v tekočem letu organizirano redno kulturno 
dejavnost kot osnovno dejavnost ali dejavnost v okviru 
posamezne sekcije, skupine in se ta dejavnost izvaja 
redno, preko celega leta,

– ima urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini 
in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,

– dejavnost opravlja na neprofitni osnovi,
– občini redno letno predloži dokumentacijo o pla-

nih in realizaciji, skladno z določbami opredeljenimi 
v pogodbi o sofinanciranju dejavnosti.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec, ki na 
javni razpis prijavlja sofinanciranje nakupa opreme za 
potrebe delovanja ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača 
delujejo na področju kulture, mora izpolnjevati naslednje 
pogoje:

– ima sedež v Občini Divača in deluje na območju 
Občine Divača,

– ima registrirano kulturno društveno dejavnost naj-
manj eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki 
je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu,

– ima urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini 
in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,

– dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– občini redno letno predloži dokumentacijo o pla-

nih in realizaciji, skladno z določbami opredeljenimi 
v pogodbi o sofinanciranju dejavnosti.

Merila in kriteriji, na podlagi katerih bodo vrednoteni 
upravičeni programi, prijavljeni na razpis, so sestavni 
del razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni 
strani Občine Divača http://www.divaca.si in so sestavni 
del Pravilnika.

5. Višina razpoložljivih sredstev, namenjenih 
za predmet javnega razpisa

Višina sredstev za sofinanciranje kulturnih dejav-
nosti v Občini Divača za leto 2020 je zagotovljena na 
proračunski postavki 18030304 – Sredstva za delovanje 
kulturnih društev. Za izvedbo Javnega razpisa za leto 

2020 za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Di-
vača se nameni 34.720,00 EUR, od tega se nameni za:

I. sofinanciranje programov ljubiteljskih dru-
štev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture, 
30.720,00 EUR

II. sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delo-
vanja ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na 
področju kulture, 4.000,00 EUR.

6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva: sredstva, dodeljena na podlagi tega 
razpisa, morajo biti za odobrene namene na kateremkoli 
področju, ki je predmet tega razpisa, porabljena v pro-
računskem letu 2020 oziroma v skladu s predpisi, ki 
določajo izvrševanje proračuna.

7. Razpisni rok, do katerega morajo biti predložene 
vloge za dodelitev sredstev: razpis se prične z dnevom 
objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in 
zaključi 30. dan od dneva objave v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, 

prijavne obrazce, vzorec zahtevanih izjav, vzorec po-
godbe, pogoje in merila.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 
Občine Divača http://www.divaca.si.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani pri-
javitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Divača, 
Kolodvorska ulica 3a, Divača, v času uradnih ur.

Občina Divača lahko zainteresiranim prijaviteljem 
na osnovi njihove izražene pisne zahteve v času razpi-
snega roka pošlje razpisno dokumentacijo v tiskani in/ali 
v elektronski obliki.

9. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane priloge, do-
kazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vloga mora biti predložena osebno ali poslana po 
pošti v zaprtem ovitku na naslov: Občina Divača, Kolod-
vorska ulica 3a, 6215 Divača. Ovitek mora biti označen 
z navedbo: »Ne odpiraj – Javni razpis – Kultura 2020«.

Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in 
naslov (sedež).

Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do 
vključno zadnjega dne roka za predložitev vlog osebno 
v sprejemni pisarni Občine Divača v poslovnem času ali 
oddane priporočeno po pošti najkasneje zadnji dan roka 
za predložitev vlog.

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

10. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog se izvede v roku 5 dni od izteka roka 

za predložitev vlog, vodi ga Komisija, odpirajo se ovojni-
ce, ki so na razpis prispele pravočasno in pravilno izpol-
njene, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predlo-
žene. Vloga, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena 
oseba, se s sklepom zavrže. Komisija vlagatelje nepo-
polnih vlog pisno pozove k dopolnitvi. V kolikor v roku 
5 dni vlog ne dopolnijo, se le-te zavržejo s sklepom.

Odpiranju vlog smejo prisostvovati prijavitelji oziro-
ma od njih pooblaščene osebe, ki so člani prijavitelja.

11. Obveščanje o izidu javnega razpisa: prijavi-
telji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najkasneje 
v 15 dneh od dneva sprejete odločitve o sofinanciranju. 
Upravičencem bodo izdane posamične odločbe, ki bodo 
osnova za sklenitev pogodbe o sofinanciranju kulturnih 
dejavnosti v Občini Divača za leto 2020.

12. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in 
pojasnil

Občinska uprava Občine Divača, Suzana Škrlj; 
tel. 05/73-10-930.
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Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo 
v času uradnih ur Občine Divača.

Postopek javnega razpisa poteka skladno s Pra-
vilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini 
Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/16) in 
Merili, ki so sestavni del Pravilnika. Merila so sestavni 
del razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni 
strani Občine Divača http://www.divaca.si.

Občina Divača

Št. 354-13/2020 Ob-1974/20

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Brežice (Ura-
dni list list RS, št. 10/09 in 3/10), Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011 in 3/13) in Odloka o proračunu Občine 
Brežice za leto 2020 (Uradni list RS, št. 10/20), Občina 
Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje malih čistilnih naprav  

za komunalne odpadne vode in hišnih črpališč  
na območju Občine Brežice v letu 2020

I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Breži-
ce, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

II. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinan-
ciranje nabave in izgradnje malih čistilnih naprav za 
komunalne odpadne vode velikosti do 49 PE (populacij-
skih enot) in hišnih črpališč za objekte v Občini Brežice 
v skladu s pogoji tega razpisa.

III. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
1. Upravičenci po tem razpisu so:
– fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov, 

ki so lastniki ali solastniki individualnih stanovanjskih 
stavb ali lastniki posameznih stanovanj v večstanovanj-
ski stavbi na območju Občine Brežice ter imajo stalno 
prebivališče v Občini Brežice,

– v primeru, če več upravičencev gradi skupno 
malo čistilno napravo za več objektov ali za objekt, ki 
je v njihovi etažni lastnini, lahko uveljavlja subvencijo 
za svoj delež sofinanciranja vsak upravičenec pose-
bej, pri čemer znaša maksimalna višina upravičenih 
stroškov za posamezni objekt največ 2.500,00 EUR 
z DDV za MKČN do 5 PE in 3.000,00 EUR za MKČN 
velikosti od 6 do 49 PE. V teh primerih je možno od-
dati skupno vlogo ali posamične vloge, pri čemer se 
bodo upoštevali skupni stroški izgradnje te MKČN za 
celoten objekt ali več objektov skupaj in ne deleži na 
posamezno stanovanjsko enoto ali posamezen objekt. 
V primeru, da je eden od etažnih delov ali eden od 
objektov, za katere se uveljavlja subvencija v skladu 
s to alinejo, namenjen poslovni rabi, se delež tega dela 
oziroma poslovne stavbe odšteje od skupnih stroškov 
izgradnje MKČN,

– društva s sedežem v Občini Brežice, ki jim je z od-
ločbo ali na podlagi zakona podeljen status društva, ki 
deluje v javnem interesu in ki so lastniki ali upravljavci 
objekta z označbo 002C po klasifikaciji, ki služi izvajanju 
dejavnosti društva,

– ki še niso prejeli subvencije za sofinanciranje ma-
lih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode in hišnih 
črpališč na območju Občine Brežice.

2. Sofinanciranja nabave in izgradnje malih komu-
nalnih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode ni 
možno uveljavljati za novogradnje oziroma za stano-
vanjske objekte, ki so pridobili gradbena dovoljenja po 
1. 1. 2013.

3. A.) Pogoji sofinanciranja vgradnje oziroma iz-
gradnje male komunalne čistilne naprave in upravičeni 
stroški:

– sofinancira se 50 % upravičenih stroškov,
– objekt se mora nahajati na območju Občine Bre-

žice in nima možnosti priključitve na obstoječe kanali-
zacijsko omrežje, ali so stroški priključitve na obstoječe 
kanalizacijsko omrežje nesorazmerno visoki. Informa-
cijo o možnosti priključitve pridobi stranka na Komunali 
Brežice,

– veljavno gradbeno dovoljenje za objekt, ki je bil 
zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za objekt zgrajen pred 
letom 1967, da ima objekt na podlagi določil 118. člena 
Gradbenega zakona izdano uporabno dovoljenje,

– v primeru kasnejše izgradnje kanalizacije se pri-
javitelj v skladu z Odlokom o odvajanju in čiščenju ko-
munalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice 
(Uradni list RS, št. 69/19) obvezuje priključiti na javno 
kanalizacijo. Informacije o načrtovani gradnji kanaliza-
cijskih omrežij si vlagatelj sam pridobi na Občini Brežice 
pri Dejanu Rostoharju,

– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziro-
ma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih 
vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje 
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 49/20 – 
ZIUZEOP). V primeru rastlinske čistilne naprave je po-
trebno predložiti prve meritve in obratovalni monitoring 
odpadnih voda, ki izkazujejo njeno ustreznost. Meritve 
mora izvesti usposobljen laboratorij za izvajanje tovr-
stnih meritev v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list 
RS, št. 94/14, 98/15, 49/20 – ZIUZEOP), čiščenje ko-
munalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi 
mora biti v skladu z določili Uredbe o odvajanju in čišče-
nju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 
76/17, 81/19, 49/20 – ZIUZEOP),

– za gradnjo čistilne naprave na vodovarstvenih 
območjih, si je predhodno potrebno pridobiti soglasje 
Agencije Republike Slovenije za vode, ki ga je potrebno 
priložiti k vlogi za sofinanciranje malih čistilnih naprav in 
hišnih črpališč – informacije o lokacijah vodovarstvenih 
območij si vlagatelj pridobi sam na Občini Brežice, Od-
delek za prostor,

– če končni prejemnik ni lastnik nepremičnine, na 
kateri bo postavljena MKČN, mora biti v zemljiški knjigi 
razviden obstoj pravice graditi MKČN na nepremičnini, 
na kateri je predvidena njena postavitev,

– končni prejemnik mora zgrajeno čistilno napra-
vo predati v upravljanje (oziroma vzdrževanje) izvajalcu 
obvezne občinske gospodarske javne službe varstva 
okolja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode,

– končni prejemnik mora imeti poravnane vse svo-
je dosedanje zapadle obveznosti do Občine Brežice, 
javnih zavodov, javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali 
soustanoviteljica je Občina Brežice,

– končni prejemnik za iste upravičene stroške ali za 
isti namen ni pridobil in ne sme biti v postopku pridobiva-
nja sredstev iz katerega koli drugega javnega razpisa za 
iste upravičene stroške oziroma isti namen,

– upravičeni stroški so stroški nabave in vgradnje 
oziroma izgradnje male komunalne čistilne naprave,

– upravičeni so stroški izgradnje male komunal-
ne čistilne naprave izven agromelioracij, znotraj katerih 
se predvideva izgradnja kanalizacije skladno z Ope-
rativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode (novelacija), ki je objavljen na spletni 
strani Občine Brežice. Upravičenost sofinanciranja za-
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interesirani lahko preverijo na seznamu, ki je objavljen 
s tem razpisom ali Občini Brežice, Danijela Gabrič, pi-
sarna št. 13.

B.) Pogoji in višina sofinanciranja za vgradnjo hi-
šnega črpališča:

V primeru objektov, ki imajo nesorazmerno visoke 
stroške priključitve na javno kanalizacijo kot posledi-
ca višinskih razlik, se sofinancira dobava materiala in 
vgradnja hišnega črpališča, ki lahko zajemajo stroške 
nabave črpalke, krmilne omarice, zapornega in proti po-
vratnega ventila, nivojskih stikal, dotočnega in tlačnega 
priključka ter ostali drobni material, potreben za priklju-
čevanje, ter vgradnje, v višini 100 %, vendar ne več kot 
1.300,00 EUR na črpališče. Za sofinanciranje vgradnje 
hišnega črpališča mora prejemnik poleg pogojev iz toč-
ke III. 1 tega razpisa smiselno izpolnjevati tudi pogoje iz 
druge, tretje, sedme, devete, desete in enajste alineje 
točke III. 3. A tega razpisa.

4. Maksimalna višina upravičenih stroškov za po-
samezno MKČN zmogljivosti 1–5 PE znaša največ 
2.500,00 EUR z DDV, za posamezno MKČN zmogljivo-
sti 6–49 PE pa je največ 3.000,00 EUR, za hišna črpa-
lišča višina upravičenih stroškov znaša 1.300,00 EUR.

5. Pri MKČN in hišnih črpališčih, razen rastlinskih 
čistilnih naprav, se za upravičene stroške štejejo stroški, 
ki so nastali v času od 1. 1. 2016 do 30. 10. 2020 ozi-
roma do porabe sredstev. Za rastlinske čistilne naprave 
se za upravičene stroške štejejo stroški, ki so nastali od 
31. 10. 2014 do 30. 10. 2020 oziroma do porabe sred-
stev in se jih izkazuje s kopijami računov.

6. Delež sofinanciranja: 50 % upravičenih stroškov 
MKČN, za MKČN do vključno 5 PE največ 1.250,00 EUR 
in za MKČN nad 5 PE največ do 1.500,00 EUR oziroma 
100 % vgradnje hišnega črpališča, največ 1.300,00 EUR 
na hišno črpališče.

7. Pri rastlinskih čistilnih napravah se šteje, da 
naprava izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev, ko 
stranka predloži analizo izpustov iz rastlinske čistilne na-
prave, ki jo izvede akreditiran laboratorij in bo izkazovala 
ustreznost le-te s predpisi o emisijah odpadnih voda.

8. Sofinancirajo se upravičeni stroški za objekt, ki je 
namenjen bivanju, z veljavnim gradbenim dovoljenjem 
oziroma s potrdilom, da ima objekt, zgrajen pred letom 
1967, na podlagi določil 118. člena Gradbenega zakona 
izdano uporabno dovoljenje.

Upravičen strošek malih čistilnih naprav za obstoje-
če objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem je nakup 
in/ali vgradnja male čistilne naprave.

Naložba mora biti zaključena pred oddajo vloge.
IV. Višina sredstev: sredstva so zagotovljena v pro-

računu Občine Brežice za leto 2020, pod proračun-
sko postavko 0249 – Sofinanciranje izgradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav (MKČN), in sicer v višini 
50.000,00 EUR.

V. Vsebina vloge
Vloga za sofinanciranje malih čistilnih naprav in 

hišnih črpališč je sestavljena iz naslednje zahtevane 
dokumentacije:

– Prijavni obrazec
– Izjava A – za fizične osebe oziroma izjava B za 

društva
– Odločba o statusu društva, ki deluje v javnem in-

teresu oziroma navedba zakonske podlage (velja samo 
za društva)

– Kopija računa o nakupu male čistilne naprave 
oziroma izgradnje rastlinske čistilne naprave ali vgradnji 
hišnega črpališča

– Kopija potrdila o plačilu nabave in vgradnje male 
čistilne naprave oziroma vgradnje hišnega črpališča. 

Za sofinanciranje izgradnje hišnega črpališča je potreb-
no priložiti potrdilo izvajalca gospodarske javne službe 
Komunale Brežice d.o.o. o priključitvi na kanalizacijsko 
omrežje

– Kopija osebnega dokumenta
– Kopija transakcijskega računa
– Certifikat oziroma listina o skladnosti izdelka 

z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpad-
nih vod

– Veljavno gradbeno dovoljenje za objekt oziroma 
potrdilo, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na 
podlagi določil 118. člena Gradbenega zakona izdano 
uporabno dovoljenje

– Parafiran vzorec pogodbe.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka 

za oddajo vlog v javnem razpisu predloži pravilno izpol-
njeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti 
urejena po prej navedenem zaporedju.

Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dobijo 
na spletni strani Občine Brežice (www.brezice.si) in na 
Občini Brežice, na Oddelku za komunalno infrastrukturo 
in gospodarske javne službe, v času uradnih ur. Informa-
cije lahko pridobite na Občini Brežice; tel. 07/620-55-41 
ali e-pošta: danijela.gabric@brezice.si.

VI. Rok in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem 

razpisu se lahko vlagajo po objavi razpisa v Uradnem 
listu RS do porabe sredstev, v vsakem primeru pa najka-
sneje do 30. 10. 2020, na naslov: Občina Brežice, Cesta 
prvih borcev 18, 8250 Brežice. Šteje se, da je prijava 
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo 
vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum 
poštnega žiga) ali do 13.30 oddana v sprejemni pisarni 
Občine Brežice.

Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora 
biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Raz-
pis sofinanciranje MKČN« in nazivom prijavitelja.

Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena 
do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa. Odpi-
rajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in 
označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem 
redu, v katerem so bile predložene.

VII. Postopek obravnave vlog
Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravi-

la predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki 
jo s sklepom imenuje župan.

Odpiranje prispelih vlog se bo do porabe sredstev 
oziroma skrajnega roka za oddajo vloge, izvajalo vsako 
prvo sredo v mesecu, prvo odpiranje se izvede v juniju 
2020.

Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komi-
sija, in sicer po zaporedju prispetja do porabe sredstev 
oziroma skrajnega roka za oddajo vlog. V primeru, da je 
prispelo več vlog, kot je razpoložljivih sredstev, se pred-
nostno obravnavajo vloge, ki so prej prispele. Če so vlo-
ge prispele isti dan po pošti imajo prednost tiste vloge, 
pri katerih je starejši datum vgradnje MČN v razpisnem 
obdobju. Odpiranje vlog ne bo javno.

Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni 
od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku 8 dni 
od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj 
v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. Vloge, ki 
bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo 
zavrnjene.

Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo stro-
kovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in meril, 
ki so sestavni del tega javnega razpisa. Prejete vloge se 
bodo odpirale po časovnem zaporedju prispetja vloge do 
porabe sredstev oziroma skrajnega roka za oddajo vloge.
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Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi 
oziroma ne dodelitvi sredstev direktor občinske uprave 
Občine Brežice s sklepom v roku 30 dni po izteku raz-
pisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi 
k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih dni od 
prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, 
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun 
upravičenca v letu 2020.

Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in 
merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva 
neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo 
v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natanč-
no opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. 
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za 
ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavr-
žejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino 
Brežice. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb 
z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči 
župan, njegova odločitev je dokončna.

VIII. Nadzor in sankcije: kontrolo nad izvajanjem 
namenske porabe sredstev izvaja komisija, imenovana 
s sklepom župana. V primeru, da se ugotovi, da sred-
stva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila 
dodeljena ali pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih 
podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila 
pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dode-
ljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral 
vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za 
obdobje od dneva nakazila dalje.

IX. Informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javne-

ga razpisa v Uradnem listu RS na razpolago na spletni 
strani Občine Brežice (www.brezice.si) pod rubriko Jav-
ni razpisi ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo 
v času uradnih dni na Oddelku za komunalno infrastruk-
turo in gospodarske javne službe Občine Brežice, Cesta 
prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Dodatne informacije posreduje Danijela Gabrič, 
tel. 07/620-55-41, e-mail: danijela.gabric@brezice.si, 
v času uradnih ur.

Občina Brežice
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Št. 701-22/2020 Ob-1952/20

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi pr-
vega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu 
(Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F, 
47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 
48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 – ZDT-1B, 23/17 – ZSSve 
in 36/19; ZDT-1)

1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določe-
ne v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list 
RS, št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13, 17/15, 
23/17 in 36/19; ZSS) in posebne pogoje za imenova-
nje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene 
v 25. členu ZDT-1.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektron-

ski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne 

dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za 

imenovanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih 
kandidat izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in

– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje 
dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki 
jo vodi ministrstvo in podatkov iz uradnih evidenc, da 
kandidat ni v kazenskem postopku.

Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožil-
ca, mora prijavi priložiti tudi:

– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 
dan objave razpisa ni starejše od šestih mesecev,

– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 
prava,

– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in pisno 
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1 
pridobi Ministrstvo za pravosodje.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Ljub ljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 704-12/2020 Ob-1954/20

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona 
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13) ter skladno 

Razpisi delovnih mest

z Odredbo o številu in sedežih notarskih mest (Uradni 
list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06, 
7/07, 8/07, 69/08, 23/09 in 38/09), Ministrstvo za pra-
vosodje razpisuje

eno prosto notarsko mesto
s sedežem na Brezovici pri Ljub ljani

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

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

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

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

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

3. dokazilo, da ima kandidat opremo in prostore, ki 
so potrebni in primerni za opravljanje notariata (8. točka 
prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo biti iz 
dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvi-
dni zemljiško knjižni podatki, v primeru neskladja med 
dejanskim in zemljiško knjižnim stanjem pa tudi vse pred-
hodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo pogod-
bo podpisala upravičena oseba,

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

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

– je poslovno sposoben (2. točka prvega od-
stavka 8. člena ZN),

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

– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datu-
ma opravljenega izpita (4. točka prvega odstavka 8. čle-
na ZN),

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega de-
janja, zaradi katerega je moralno nevreden za opravlja-
nje notariata (6. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

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

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

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

V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali 
ustnega razgovora (10.a člen ZN), bodo kandidati ob-
veščeni pisno, ustno in/ali preko elektronskega naslova.
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Kandidati naj se v primeru prijave na prosto notar-
sko mesto s sedežem na Brezovici pri Ljub ljani sklicujejo 
na številko 704-12/2020.

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

Ministrstvo za pravosodje

Št. 704-13/2020 Ob-1955/20
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona 

o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13) ter skladno 
z Odredbo o številu in sedežih notarskih mest (Uradni 
list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06, 
7/07, 8/07, 69/08, 23/09 in 38/09), Ministrstvo za pra-
vosodje razpisuje

eno prosto notarsko mesto
s sedežem v Žalcu

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

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

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

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

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

3. dokazilo, da ima kandidat opremo in prostore, ki 
so potrebni in primerni za opravljanje notariata (8. točka 
prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo biti iz 
dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvi-
dni zemljiško knjižni podatki, v primeru neskladja med 
dejanskim in zemljiško knjižnim stanjem pa tudi vse pred-
hodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo pogod-
bo podpisala upravičena oseba,

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

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

– je poslovno sposoben (2. točka prvega od-
stavka 8. člena ZN),

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

– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datu-
ma opravljenega izpita (4. točka prvega odstavka 8. čle-
na ZN),

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega de-
janja, zaradi katerega je moralno nevreden za opravlja-
nje notariata (6. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

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

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

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

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

Kandidati naj se v primeru prijave na prosto no-
tarsko mesto s sedežem v Žalcu sklicujejo na številko 
704-13/2020. Izbrani kandidat bo na omenjeno notarsko 
mesto lahko imenovan najprej z dnem 1. 1. 2021.

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

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-1959/20
Svet Socialno varstvenega zavoda Hrastovec, Hra-

stovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Slo-
venskih goricah, na podlagi sklepa 5. korespondenčne 
seje sveta zavoda z dne 6. 5. 2020 in v skladu s 45. in 
46. členom Statuta SVZ Hrastovec, razpisuje prosto 
delovno mesto

strokovni vodja (m/ž)
Na to delovno mesto je lahko imenovan kandidat, ki 

izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta v skladu 
s 56. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo s spre-
membami), in sicer:

– strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o soci-
alnem varstvu

– pet let delovnih izkušenj na področju socialnega 
varstva

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu.

Od kandidatov pričakujemo organizacijske in vod-
stvene sposobnosti ter poznavanje dela z računalnikom.

Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi 
s svetom zavoda za opravljanje dela s polnim delovnim 
časom, za mandatno dobo petih let.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili o iz-
polnjevanju pogojev in življenjepis najkasneje v 8 dneh 
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda SVZ Hrasto-
vec, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart 
v Slovenskih goricah, z oznako »Ne odpiraj – prijava za 
razpis za strokovnega vodjo«.

O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku, do-
ločenem z zakonom.

Svet zavoda SVZ Hrastovec

Št. 2020/110-111 Ob-1960/20
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list 

RS, št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami) in na 
podlagi 26. člena v povezavi z 31. in 32. členom Statuta 
Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Tr-
bovlje, Svet zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje objavlja 
prosto delovno mesto

strokovnega direktorja zavoda m/ž
Kandidat za imenovanje na funkcijo strokovnega di-

rektorja zavoda mora poleg splošnih pogojev, določenih 
z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba medicinske smeri,
– opravljena specializacija s področja bolnišničnih 

dejavnosti,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj z ustreznimi orga-

nizacijskimi in upravljalskimi znanji.
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Kandidat za strokovnega direktorja zavoda mora 
prijavi podati program strokovnega dela in razvoja stro-
ke v zavodu.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o za-
poslitvi z nastopom dela 1. 9. 2020 za mandatno obdo-
bje 4 leta. Delovno razmerje za strokovnega direktorja 
se sklepa s krajšim delovnim časom, in sicer za največ 
16 ur tedensko za čas trajanja mandata, za preostali de-
lovni čas do polnega delovnega časa, pa se sklene po-
godbo o zaposlitvi na področju specializacije kandidata.

Rok, do katerega se sprejemajo prijave, je 15 dni 
od dneva objave. Pisne prijave z dokazili o izpolnjeva-
nju zakonskih pogojev in posebnih pogojev, ki jih določa 
Statut Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišni-
ca Trbovlje ter programom strokovnega dela in razvoja 
stroke v zavodu, skupaj z življenjepisom, kandidati poš-
ljejo na naslov: Svet Javnega zdravstvenega zavoda 
Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska 9, 1420 Trbovlje, 
z oznako: »razpisni komisiji – ne odpiraj, prijava na raz-
pis strokovnega direktorja bolnišnice«.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 
30 dni od objave razpisa.

Svet zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje

 Ob-1967/20
Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane na podlagi 

sklepa, sprejetega na svoji 7. korespondenčni seji, dne 
6. 5. 2020, razpisuje prosto delovno mesto

strokovni vodja (m/ž)
Za strokovnega vodjo je lahko imenovan kandidat, 

ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpol-
njuje še naslednje pogoje:

– ima strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona 
o socialnem varstvu (ZSV; Uradni list RS, št. 3/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 
– ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg 
in 31/18 – ZOA-A),

– pet let delovnih izkušenj na področju socialnega 
varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno 
varstveno dejavnostjo,

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu,

– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi 

s Svetom doma za opravljanje dela s polnim delovnim 
časom, za mandatno dobo petih let.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnje-
vanju pogojev in življenjepis v zaprti kuverti na naslov: 

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ul. 1, 2319 
Poljčane, z oznako »Svet doma – za razpis«, s pripisom 
»Ne odpiraj«.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku, do-

ločenem z zakonom.
Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane

 Ob-1971/20
Svet zavoda Osnovna šola Otlica na podlagi 

58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 
– UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: 
U-1-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – 
Zvaj), 65. člena Poslovnika o delu sveta Osnovne šole 
Otlica in sklepa dopisne seje Sveta zavoda, z dne 27. 2. 
2020, razpisuje delovno mesto

ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-

nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda. Predviden začetek dela je 10. 9. 2020.

Delo se opravlja za polni delovni čas, izbrani kan-
didat bo imenovan za obdobje 5 let. Za čas mandata 
bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem 
mestu ravnatelja.

Pisni prijavi kandidati priložijo dokazila o izpolnje-
vanju pogojev iz 53. člena ZOFVI (če kandidat ravna-
teljskega izpita nima, ga mora opraviti kot določa peti 
odstavek 53. člena ZOFVI, sicer mu mandat preneha), 
o opravljenem strokovnem izpitu s področja vzgoje in 
izobraževanja, potrdilo iz kazenske evidence (izpolnjen 
obrazec Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti sta-
rejše od enega meseca, potrdilo sodišča, da oseba ni 
v kazenskem postopku oziroma zoper njo ni vložena 
pravnomočna obtožnica. Kandidat mora k prijavi priložiti 
tudi program vodenja zavoda za mandatno obdobje ter 
kratek življenjepis.

Prijavo z vsemi prilogami pošljite do vključno 27. 5. 
2020 na naslov: Svet zavoda Osnovna šola Otlica, 
Otlica 48, 5270 Ajdovščina, z oznako »Prijava na razpis 
za ravnatelja – ne odpiraj«.

Upoštevale se bodo le vloge, ki bodo prispele pra-
vočasno in s priporočeno pošto. Vlog v e-obliki ne bomo 
upoštevali. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli v zakonitem roku.

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

Svet zavoda Osnovne šole Otlica
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Št. 60402-4/2020-3 Ob-1977/20

Popravek
SŽ – Tovorni promet, d.o.o. objavlja popravek obja-

ve objavljene v Uradnem listu RS – Razglasni del, št. 21 
(ISSN 1318-9182, leto XXX1) z dne 13. 3. 2020.

Objava je bila pod rubriko »Druge objave« na strani 
838, št. 60402-4/2020-1 (Ob-1691/20).

Popravek je narejen v predzadnjem odstavku:
– »Spremeni se datum javnega odpiranja ponudb, 

in sicer bo nov datum odpiranja opravljen 19. 6. 2020 
ob 9. uri.«.

SŽ – Tovorni promet, d.o.o.

 Ob-1979/20
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 

podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in teh-
nologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja

javni poziv
osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud 

namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje 
ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med 

mladimi v letih 2020/2021  
Skrajšano (JP MLADI 2020/2021)

1. Pravna podlaga javnega poziva: Proračun Repu-
blike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19), 
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 
– ZDLGPE), Zakon 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), 
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 
(Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13,17/15, 27/17 
in 13/18 ZSInv), Spremembe čistopisa Programa dela 
in finančnega načrta SPIRIT Slovenija za leti 2020 in 
2021, ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 29. kore-
spondenčni seji dne 25. 3. 2020 in h kateremu je Mi-
nistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo 
soglasje dne 29. 4. 2020, št. 302-23/2019/18 in Pogod-
ba št. SPIRIT-2020,2021 – 172410 – NŽ o izvajanju in 
financiranju programov s področja spodbujanja podjetni-
štva v letih 2020 in 2021.

2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dode-
ljuje sredstva

Uporabnik državnega proračuna: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedi-
lu: Ministrstvo).

Izvajalec javnega poziva: Javna agencija Republike 
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionaliza-
cije, tujih investicij in tehnologije (v nadaljevanju SPIRIT 
Slovenija), Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.

3. Namen, cilji in predmet javnega poziva
3.1. Namen javnega poziva: Z javnim pozivom želi 

SPIRIT Slovenija finančno podpreti izvajanje aktivnosti 
na področju spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in 
inovativnosti za vsaj 2600 mladih.

3.2. Cilj javnega poziva: Z javnim pozivom želi 
SPIRIT Slovenija doseči naslednje cilje:

– zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih la-
stnosti, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, 

Druge objave

samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovor-
nosti ...;

– oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim 
svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, pod-
jetnosti in inovativnosti ter podjetništva za družbo;

– spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot 
družbeni kategoriji;

– zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne 
družbe, kar pomeni vključevanje osnovnošolcev in dija-
kov (v nadaljevanju mladih), staršev, učiteljev, podjetij, 
subjektov podpornega okolja za podjetništvo in lokalne 
skupnosti.

3.3. Predmet javnega poziva je financiranje posa-
meznih aktivnosti iz programa letnih aktivnosti osnovnih 
in srednjih šol na področju ustvarjalnosti, podjetnosti in 
inovativnosti (v nadaljevanju UPI).

Iz programa letnih aktivnosti osnovnih in srednjih 
šol se s tem javnim pozivom lahko financirajo naslednje 
aktivnosti:

– izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalno-
stjo in inovativnostjo do podjetnosti;

– izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvo-
ja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali 
drugih organizacij s strani mladih;

– izvajanje obšolskih dejavnosti za mlade.
Prijavljene šole se lahko prijavijo na posamezno 

ali več aktivnosti za eno ali več izvedb zgoraj navede-
nih aktivnosti z upoštevanjem vseh pozivnih pogojev 
za prijavitelje za pridobitev sredstev za vsako izvedbo 
posameznih aktivnostih posebej. V primeru, da se posa-
mezne aktivnosti izvedejo z večjim številom udeležen-
cev, se lahko za izvedbo aktivnosti prijavi tudi več šol 
(konzorcij šol), s tem, da mora vsaka šola izpolnjevati 
pozivne pogoje za prijavitelje za pridobitev sredstev za 
vsako izvedbo posameznih aktivnostih posebej.

Prijavljene šole morajo v prijavi predstaviti program 
posamezne aktivnosti, terminski načrt, ki bo izkazoval 
obseg dejavnosti, ki je skladen s pogoji, zahtevami in 
obveznostmi za izvedbo posameznih dejavnosti.

4. Ciljne skupine/upravičenci
Upravičenci do financiranja po tem javnem pozivu 

so lahko:
– osnovne šole, ki so vpisane v seznam osnovnih 

šol, ki je objavljen na spletni povezavi Ministrstva za izo-
braževanje, znanost in šport: https://www.gov.si/drzav-
ni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-zna-
nost-in-sport/storitve/

– srednje šole, ki so vpisane v seznam srednjih 
šol, ki je objavljen na spletni povezavi Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport: https://www.gov.si/
drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazeva-
nje-znanost-in-sport/storitve/

Ciljna skupina so mladi, ki so v redni šolski sistem 
vpisani v šolskem letu 2020/2021.

5. Pogoji za kandidiranje
5.1. Splošni pogoj za kandidiranje:
1. Prijavitelj je subjekt, določen v točki 4 tega 

javnega poziva. V primeru prijave konzorcija šol odda 
prijavo nosilec »konzorcija«, ki mora imeti s člani »kon-
zorcija« sklenjeno konzorcijsko pogodbo, v kateri mo-
rajo imeti vsi člani konzorcija opredeljena medsebojna 
razmerja.
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5.2. Posebni pogoji za izvedbo posameznih aktiv-
nosti:

1. Pri izvajanju aktivnosti po metodologiji »Z ustvar-
jalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti« mora prijavitelj 
še posebej skrbeti, da bo zagotovil:

– sodelovanje mladih – najmanj 30 oziroma do šte-
vila navedenega v prijavi;

– trajanje aktivnosti najmanj 22 šolskih ur, od tega 
zunanji mentor izvede najmanj 4 ure;

– izvedbo aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalno-
stjo in inovativnostjo do podjetnosti;

– rezultat aktivnosti v okviru posamezne sodelujoče 
skupine pripravljen poslovni model Canvas ali kakšen 
drug poslovni model s skladnimi vsebinami;

– zaključek aktivnosti do najkasneje 15. 11. 2020.
2. Pri izvajanju vikend aktivnosti za spodbujanje ra-

zvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij 
ali drugih organizacij s strani mladih mora prijavitelj še 
posebej skrbeti, da bo zagotovil:

– sodelovanje mladih – najmanj 30 oziroma do šte-
vila navedenega v prijavi;

– trajanje aktivnosti najmanj 22 šolskih ur (lahko 
tudi med tednom), od tega zunanji mentor izvede naj-
manj 12 ur;

– izvedbo aktivnosti po metodologiji Z ustvarjal-
nostjo in inovativnostjo do podjetnosti, d-school, Lean 
startup oziroma drugo primerljivo, svetovno priznano 
metodologijo;

– rezultat aktivnosti v okviru posamezne sodelujoče 
skupine pripravljen poslovni model Canvas ali kakšen 
drug poslovni model s skladnimi vsebinami;

– zaključek aktivnosti do najkasneje 15. 11. 2020.
3. Pri izvajanju obšolskih dejavnosti za mlade mora 

še posebej skrbeti, da bo zagotovil:
– da program obšolskih dejavnosti za dijake vse-

buje vsebine:
– iskanje novih idej/konceptov,
– oblikovanje poslovnih modelov,
– izgradnjo prototipov (najosnovnejši sprejemljivi 

produkt),
– pičanje (predstavitev) poslovnega modela pred 

komisijo,
– delo v teamu.
– prostorske pogoje za izvedbo aktivnosti na eni 

lokaciji;
– sodelovanje dijakov – najmanj 15 oziroma do šte-

vila navedenega v prijavi;
– da program traja najmanj 50 šolskih ur tekom 

šolskega leta, od tega jih zunanji mentor izvede naj-
manj 4 ure;

– pričetek aktivnosti do najkasneje 14. 10. 2020.
5.3. Posebni pogoji za dodelitev financiranja:
1. Izvajalec tega javnega poziva bo finančno podprl 

aktivnosti šol na način, da se po vrstnem redu prispe-
tja vlog, pri čemer imajo prednost prej prispele vloge, 
podpre vsakemu prijavitelju najprej le po ena izvedba 
ene predvidene aktivnosti (1. »krog« financiranja). Ko 
se odobri vsem prijaviteljem, ki bodo izpolnjevali vse 
pogoje javnega poziva po ena izvedba ene predvidene 
aktivnosti, se v primeru, da še ostanejo na voljo sredstva 
v okviru tega javnega poziva, finančno podpre prijavite-
ljem – ponovno po vrstnem redu prispetja posamezne 
vloge – po ena izvedba naslednje predvidene aktivnosti 
(2. »krog« financiranja) in tako naprej vse do porabe 
vseh sredstev, predvidenih s tem javnim pozivom. V 
kolikor ima prijavitelj predvideno zgolj eno aktivnost, a 
v več izvedbah, se v naslednjem »krogu« financiranja 
podpre takemu prijavitelju naslednja izvedba iste aktiv-
nosti. Prijaviteljem se podpirajo aktivnosti po vrstnem 

redu, kot jih navedejo v prijavi, pri čemer ima prednost 
prvo navedena aktivnost, kateri po zaporedju sledijo še 
ostale navedene aktivnosti.

2. Znesek financiranja vseh aktivnosti posamezne-
ga prijavitelja v okviru tega javnega poziva mora biti nižji 
od 10.000,00 EUR.

5.4. Posebni pogoji za zunanjega mentorja:
1. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati zunanji 

mentorji:
– dosežena vsaj 7. stopnja izobrazbe (http://www.

arhiv.mvzt.gov.si/indexe600.html?id=11789), ali vsaj 
5 let delovnih izkušenj,

– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika.
2. Dodatni pogoji za zunanje mentorje:
Zunanji mentor mora izpolnjevati vsaj enega od 

naslednjih pogojev:
– izvedena mentoriranja v okviru celotnega start-up 

vikenda (v obsegu najmanj 22 ur) na vsaj dveh »start-up 
vikendih« v zadnjih treh letih skladno z metodologijo 
izvajanja dejavnosti (po metodologiji Z ustvarjalnostjo 
in inovativnostjo do podjetnosti, Design Thinking, Lean 
startup oziroma drugi primerljivi, svetovno priznani me-
todologiji),

– vsaj dve leti izkušenj na področju izvajanja pod-
jetniških programov usposabljanja, usmerjenih v razvoj 
in preverjanje poslovnih idej v izobraževalnih sistemih,

– izvaja podjetniška usposabljanja že vsaj 2 leti v 
izobraževalnih okoljih (po metodologiji Z ustvarjalnostjo 
in inovativnostjo do podjetnosti, Design Thinking, Lean 
startup oziroma drugi primerljivi, svetovno priznani me-
todologiji).

6. Postopek izbora
Postopek javnega poziva vodi pooblaščena oseba 

za izvedbo postopka javnega poziva (v nadaljevanju: 
pooblaščena oseba), ki jo s sklepom imenuje odgovorna 
oseba SPIRIT Slovenija.

Za financiranje se skladno s točko 5.2 tega javnega 
poziva, odobrijo posamezne aktivnosti prijaviteljev, ki 
bodo oddali pravočasno, pravilno označeno in popolno 
vlogo, ki bo skladno z določili tega javnega poziva izpol-
njevala tudi vse ostale pogoje za prijavo.

Kot odločitev o dodelitvi sredstev se prijaviteljem 
posreduje v podpis pogodba o financiranju.

7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Skupna višina sredstev SPIRIT Slovenija za finan-

ciranje tega javnega poziva je največ =220.000,00 EUR 
v proračunskem letu 2020.

Sredstva izvajalca so zagotovljena na proračunski 
postavki 172410 – Razvoj podpornega okolja za malo 
gospodarstvo, SM/SN 002/0204.

8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva

Upravičenec mora za izvajanje aktivnosti posredo-
vati eZahtevek v HTML obliki preko Uprave Republike 
Slovenije za javna plačila najkasneje do 16. 11. 2020. 
Za eZahtevke posredovane po tem datumu sredstva 
za financiranje ne bodo zagotovljena, upravičenec iz-
gubi pravico do koriščenja sredstev, eZahtevek pa bo 
zavrnjen.

Hkrati z oddajo eZahtevka je potrebno dodatno 
poslati na elektronski naslov posta@spiritslovenia.si še 
obrazec Poročilo o izvedenih aktivnostih, dopolnjen s 
podatki obdobja poročanja in liste prisotnosti, slike izva-
janja aktivnosti pa hraniti pri sebi in po potrebi zagotoviti 
vpogled v slike z aktivnosti.

V primeru izvajanja aktivnosti obšolskih dejavnosti 
za mlade je potrebno izpolniti Poročilo za obdobje od 
1. 9. 2020 do 15. 11. 2020, po dokončanju izvajanja te 
aktivnosti v letu 2021 pa je potrebno ponovno izpolniti 
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Poročilo za celotno obdobje izvajanja aktivnosti in naj-
kasneje do 20. 6. 2021 poslati na SPIRIT Slovenija, pri 
čemer financiranja aktivnosti po 15. 11. 2020 ni zagotov-
ljeno s strani SPIRIT Slovenija v okviru tega javnega 
poziva.

9. Upravičeni stroški in višina subvencije
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo posamezne 

aktivnosti za katero so upravičenci kandidirali, in sicer:
– Izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalno-

stjo in inovativnostjo do podjetnosti v višini standardne-
ga obsega stroškov =2.200,00 EUR;

– Izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja 
lastne ideje mladih ali za reševanje izzivov podjetij ali 
drugih organizacij s strani dijakov v višini standardnega 
obsega stroškov =3.100,00 EUR;

– Izvajanje obšolskih dejavnosti za mlade s financi-
ranjem stroškov zunanjih izvajalcev v višini standardne-
ga obsega stroškov =1.000,00 EUR od začetka izvaja-
nja aktivnosti do 15. 11. 2020.

Pri pripravi metodologije za izračun standardnega 
obsega stroškov za izvedbo posameznih aktivnosti v 
okviru tega javnega poziva, so bili vključeni naslednji 
stroški:

– materiala, ki se ga uporablja pri izvajanju aktiv-
nosti,

– prevozne stroške za udeležence in učitelje,
– zunanjega mentorja, ki izpolnjuje pozivne pogoje,
– literature s področja spodbujanja podjetnosti, 

ustvarjalnosti in inovativnosti,
– nastanitve udeležencev v primeru izvajanja vi-

kend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dija-
kov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij 
s strani dijakov,

– pijače in hrane v času trajanja posamezne ak-
tivnosti v okviru izvajanja aktivnosti po metodologiji 
Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti ali iz-
vajanja vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne 
ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih 
organizacij s strani dijakov.

V primeru, da prijaviteljem ne bodo dodeljena vsa 
pozivna sredstva, lahko ostane del sredstev nerazpo-
rejen.

V kolikor izvedene aktivnosti niso izvedene v ob-
segu in/ali s predvidenim številom udeležencev, lahko 
SPIRIT Slovenija zahteva vračilo sorazmernega deleža 
že prejetih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi, od dneva nakazila, do dneva vračila v držav-
ni proračun Republike Slovenije. Sorazmerni delež se 
izračuna v deležu odstopanj od minimalnih določenih 
vrednosti po posameznih aktivnostih.

V primeru, da SPIRIT naknadno ugotovi, da upravi-
čenec ni opravil vsaj 70 % predvidenega obsega šolskih 
ur in vključil vsaj 70 % od predvidenega števila udele-
žencev, se pogodba lahko razdre, SPIRIT Slovenija pa 
lahko zahteva vračilo vseh nakazanih sredstev, skupaj z 
zakonskimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila, do 
dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.

Financiranje bo potekalo za posamezne vrste ak-
tivnosti, ki bodo nastale v šolskem letu 2020/2021 pri 
prijaviteljih, ki izpolnjujejo pogoje iz točke 5 tega javne-
ga poziva. Prijavitelji morajo izvesti aktivnosti skladno s 
pozivnimi pogoji.

10. Obveznosti upravičenca
Upravičenec, s katerim bo sklenjena pogodba, bo 

moral:
1. izvajalcu javnega poziva in vsem ostalim in-

stitucijam in njihovim pooblaščencem za spremljanje 
porabe dodeljenih sredstev in preverjanja doseganja 
pričakovanih rezultatov, omogočiti kontrolo realizacije 

projekta in vpogled v celotno dokumentacijo projekta 
tudi po izteku trajanja pogodbe, skladno s predpisi s 
tega področja;

2. hraniti vso dokumentacijo v skladu s pravili o 
hranjenju dokumentarnega gradiva;

3. upoštevati pravila glede prepovedi dvojnega fi-
nanciranja, v nasprotnem primeru lahko izvajalec jav-
nega poziva razdre pogodbo o financiranju in zahteva 
od upravičenca vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila do 
dneva vračila;

4. projekt izvesti skladno s pozivom, pozivno doku-
mentacijo in pogodbo o financiranju;

5. sproti obveščati izvajalca javnega poziva o vseh 
spremembah, ki bi lahko vplivale na izvedbo aktivnosti 
po tem javnem pozivu;

6. zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo sred-
stev;

7. striktno uporabljati ustrezne označbe izvajalca 
javnega poziva in financerja javnega poziva na vseh 
dokumentih, ki so nastali v zvezi z aktivnostmi, ki so 
predmet financiranja. Prav tako bo upravičenec na svoji 
spletni strani objavil navedbo o izvajalcu in financerju 
aktivnosti;

8. zagotoviti vsebine za objavo na spletnih straneh 
SPIRIT Slovenija;

9. posredovati izvajalcu javnega poziva podatke o 
številu vključenih v posamezno aktivnost, kratke povzet-
ke posameznih izvedenih aktivnosti;

Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni poziv se-
znanja, da bodo podatki o odobrenih in izplačanih de-
narnih sredstvih javno objavljeni v skladu z zakonom, ki 
ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, 
ki ureja varstvo osebnih podatkov.

11. Rok in način prijave na javni poziv
Prijavitelj odda vlogo le v elektronski obliki po elek-

tronski pošti, in sicer na elektronski naslov: posta@
spiritslovenia.si. V naslovu elektronskega sporočila naj 
prijavitelj obvezno pripiše ime zadeve: »VLOGA – JP 
MLADI 2020/2021«. Prijavitelj ne sme posegati v predpi-
sane obrazce v delu, ki za to ni predviden. Sprememba 
vloge je dopustna do roka za oddajo vlog, pri tem pa se 
glede vrstnega reda popolnih vlog šteje, da je bila spre-
menjena vloga znova vložena. Vsa dokumentacija mora 
biti oddana v '*pdf' obliki, tisti deli vloge, kjer je predviden 
podpis odgovorne osebe in žig, pa mora biti namesto 
fizičnega podpisa in žiga, dokument elektronsko podpi-
san s podpisom odgovorne osebe.

Rok za oddajo vlog je 17. junij 2020.
Vloga se bo štela za pravočasno, če bo oddana 

oziroma elektronsko odposlana na elektronski naslov 
posta@spiritslovenija.si, z navedbo zadeve »Vloga – JP 
MLADI 2020/2021« najkasneje na zadnji dan za oddajo 
vlog, tj. najkasneje ob 23.59.

11.1. Odpiranje in obravnava prispelih vlog
Postopek odpiranja vlog se bo začel v roku 3 de-

lovnih dni po izteku roka za oddajo vlog. Pregled in 
obravnavanje prispelih vlog se bo izvajalo na naslovu 
izvajalca javnega poziva, Verovškova ulica 60, 1000 
Ljubljana in ne bo javno.

Vloge, ki bodo prispele po roku za oddajo vlog bodo 
s sklepom zavržene.

11.2. Dopolnitve in pojasnila vlog
Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove 

obvezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji, in
b. je pripravljena v skladu z določili tega javnega po-

ziva, pozivno dokumentacijo in navodili, ki so navedeni 
na posameznih obrazcih.



Stran 1074 / Št. 69 / 15. 5. 2020 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Prijavitelj, ki bo poslal formalno nepopolno vlogo, 
bo predvidoma v 8 dneh po zaključenem odpiranju po-
zvan k dopolnitvi. Prijavitelj, ki bo pozvan k dopolnitvi, 
mora vlogo dopolniti v roku, ki ga določi pooblaščena 
oseba. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni. 
Nepopolna vloga, ki je prijavitelj v določenem mu roku 
ne dopolni, se s sklepom zavrže.

Dopolnitve so namenjene zagotovitvi manjkajočih 
podatkov ali dokumentov, ki izkazujejo izpolnjevanje 
pogojev.

SPIRIT Slovenija lahko kadarkoli, v času od odpira-
nja do izbire, prijavitelja pozove k pojasnilu informacij iz 
vloge. Prijavitelj, ki je bil pozvan k pojasnilu, mora le-to 
posredovati v roku 5 delovnih dni od prejema poziva. 
SPIRIT Slovenija pozove k pojasnilu po elektronski po-
šti, na elektronski naslov kontaktne osebe prijavitelja. V 
kolikor prijavitelj pojasnil ne posreduje v predvidenem 
času, bo o pomenu informacije iz vloge odločala po-
oblaščena oseba po prostem preudarku.

SPIRIT Slovenija lahko kadarkoli, v času od odpira-
nja do izbire, prijavitelja pozove k posredovanju dodatnih 
dokazil, ki izkazujejo verodostojnost navedb v vlogi. Pri-
javitelj, ki je pozvan k posredovanju dokazil, mora le-ta 
posredovati v roku 8 delovnih dni od prejema poziva. 
SPIRIT Slovenija pozove k dopolnitvi po elektronski 
pošti, na elektronski naslov kontaktne osebe prijavite-
lja. V kolikor prijavitelj dokumentov ne posreduje v roku, 
pooblaščena oseba navedb iz vloge ne bo upoštevala.

11.3. Potrjevanje vlog
Pravočasne in formalno popolne vloge bo po-

oblaščena oseba pregledala z vidika skladnosti vloge 
s 3., 4., 5. in 9. poglavjem javnega poziva na podlagi 
predloženih izpolnjenih obrazcev in iz javno dostopnih 
evidenc. Po obeh pregledih bo pooblaščena oseba za 
dodelitev sredstev oblikovala seznam odobrenih vlog 
za financiranje – ki bodo razvrščene po vrstnem redu 
prispetja vlog – ter izdala individualne sklepe v prime-
ru zavrnitev oziroma zavrženja posamezne vloge, kar 
mora storiti v roku 45 dni od datuma prejema vloge. 
Na predlog pooblaščene osebe potrdi seznam odo-
brenih vlog za financiranje odgovorna oseba SPIRIT 
Slovenija.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o 
odločitvi o dodelitvi sredstev

Prijavitelji bodo o rezultatih tega javnega poziva 
obveščeni predvidoma v roku 45 dni od datuma prejema 
vlog. Pritožba na individualni sklep o zavrnitvi oziroma 
zavrženju posamezne vloge ni mogoča. V kolikor se pri-
javitelj s takim sklepom ne strinja, lahko sproži upravni 
spor. Rezultati poziva so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletni strani SPIRIT Slovenija.

SPIRIT Slovenija bo izbrane prijavitelje pozval k 
podpisu pogodbe. Če se prijavitelj na poziv k podpisu 
pogodbe ne odzove v roku 8 dni od dneva prejema po-
ziva, se šteje, da je umaknil vlogo na javni poziv.

Če SPIRIT Slovenija po potrditvi vloge za financira-
nje ugotovi, da upravičenec ne izpolnjuje pogojev javne-
ga poziva ali da so bila sredstva prijavitelju dodeljena na 
podlagi posredovanih napačnih podatkov ali zamolčanih 
dejstev, pogodba o financiranju z upravičencem ne bo 
podpisana, odločitev o dodelitvi sredstev pa bo razve-
ljavljena. V kolikor se to ugotovi po podpisu pogodbe, 
lahko SPIRIT Slovenija odstopi od pogodbe.

13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: pozivna 
dokumentacija je dosegljiva na spletni strani izvajalcev 
javnega poziva http://www.spiritslovenia.si pod rubriko 
»Javni razpisi«.

14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vra-
čilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev 
je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva 
vrniti v roku 30 dni po prejemu pisne zahteve SPIRIT 
Slovenija, in sicer skupaj z obrestmi v višini zakonitih 
zamudnih obresti, ki so obračunane od dneva nakazila 
do dneva vračila.

15. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku po-
trjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, 
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor 
se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja 
projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve 
obveznosti, ali pa upravičenec ni seznanil SPIRIT Slo-
venijo z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali 
bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval nere-
snične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril 
informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim pozivom 
dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev SPIRIT 
Slovenije o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno 
pridobil sredstva po tem javnem pozivu na nepošten 
način, na podlagi ponarejene listine, kaznivega dejanja 
ali upravičenec ne zagotavlja gospodarne rabe javnih 
sredstev, lahko SPIRIT Slovenija vlogo ali odstopi od 
pogodbe oziroma v kolikor so bila sredstva že izplačana, 
od upravičenca zahteva vrnitev neupravičeno prejetih 
sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 
dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sred-
stev v državni proračun Republike Slovenije. Če je tak-
šno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija in 
bo sum goljufije prijavljen pristojnim organom.

16. Dodatne informacije:
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in po-

jasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive 
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elek-
tronski naslov: mladi@spiritslovenia.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, 
zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih 
ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih 
skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno 
objavljeni.

Odgovorna oseba za izvedbo javnega poziva s 
strani SPIRIT-a je  Dražen Jeremić.

SPIRIT Slovenija, javna agencija
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SV 63/2020 Ob-1965/20
Zastavitelj Dorian Planinšec, EMŠO 2207983…, 

izrecno in nepogojno dovoljuje, da se na podlagi notar-
skega zapisa Kreditne pogodbe št. 1111-53416523 in 
Sporazuma o zavarovanju denarne terjatve po 142. in 
145. členu SPZ, opr. št. SV 63/2020 z dne 8. 5. 2020, 
notarke Mojce Vertačnik iz Maribora, izvršljiva denarna 
terjatev upnice do kreditojemalke Nine Šibila v zne-
sku 113.500,00 EUR z 2,90 % letno obrestno mero, ki 
je fiksna do dokončnega poplačila kredita, z vračilom 
v 240 mesečnih anuitetah, ki zapadejo v plačilo zadnje-
ga dne v mesecu, prva anuiteta zapade v plačilo 31. 7. 
2040, oziroma z možnostjo predčasnega odpoklica ter-
jatve, kot je to določeno v 21. členu citirane kreditne po-
godbe, z eventualnimi zakonskimi zamudnimi obrestmi, 
procesnimi obrestmi, ki tečejo od dneva vložitve even-
tualnega predloga za izvršbo do dneva plačila, z drugimi 
stranskimi terjatvami in ostalimi pripadki in stroški, ki 
bi jih upnica imela z uveljavljanem vračina terjatve ter 
morebitnimi kondikcijskimi zahtevki upnice v primeru 
odstopa od pogodbe, zavaruje z vknjižbo hipoteke ter 
zaznambo neposredne izvršljivosti notarskega zapisa 
pri nepremičnini: dvosobnem stanovanju št. 4, v izmeri 
80,22 m2, v 1. nadstropju, tretji etaži, večstanovanjskega 
objekta na Prešernovi ulici 18 v Mariboru, stoječi na par-
celi št. 1003, k.o. Maribor – grad, še ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, katerega lastnik je do celote, v korist upnice 
Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, 
matična številka 5860580000.

Zavarovanja terjatev
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Objave sodišč

Amortizacije

N 496/2019 Os-1970/20

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani na predlog predla-
gatelja Mitja Bandelj, Ulica bratov Učakar 80, Ljub ljana, 
teče nepravdni postopek za amortizacijo listine – slede-
čega zemljiškega pisma:

»Zemljiško pismo št. 243/2013, izdajatelja Repu-
blika Slovenija, Okrajno sodišče v Ljub ljani, v katerem 
je navedeno, da se na podlagi sklepa tega sodišča opr. 
št. Dn 116995/2013 z dne 18. 7. 2013, to zemljiško 
pismo izstavi prvemu imetniku (ustanovitelju zemlji-
škega dolga): Mirko Bandelj, EMŠO 1109958500446, 
Ulica bratov Učakar 80, 1000 Ljub ljana, in Stanislava 
Bandelj Držaj, EMŠO 1905961505174, Ulica bratov 
Učakar 80, 1000 Ljub ljana, da se to zemljiško pi-
smo prenaša po odredbi, da je zakoniti imetnik tega 
zemljiškega pisma upravičen od vsakokratnega la-
stnika nepremičnine – imetnika osnovnega pravnega 
položaja, pri katerem je vknjižen zemljiški dolg z ID 
15789615 in iz vrednosti te nepremičnine zahtevati 
poplačilo denarnega zneska do skupne višine terjatve 
300.000,00 EUR ob zapadlosti te terjatve 30. 5. 2013 
ter da je to zemljiško pismo izvršilni naslov za popla-
čilo navedene terjatve iz vrednosti navedene nepre-
mičnine. Navedeno zemljiško pismo je bilo izstavljeno 
28. 8. 2013 pri zemljiško knjižnem sodišču Okrajne-
ga sodišča v Ljub ljani, na njem je pečat zemljiško-
knjižnega sodišča in podpis zemljiško knjižne sodniške 
pomočnice Urške Piskar.«

Sodišče poziva, da v roku 60 dni od dneva objave 
tega oklica v Uradnem listu RS (priglasitveni rok): (1) ti-
sti, ki ima listino, katere amortizacija je predlagana, v ro-
kah, listino predloži sodišču, (2) tisti, ki je upravičenec iz 
listine, katera amortizacija je predlagana, sodišču prigla-
si svoje pravice in (3) tisti, ki ima ugovor zoper predlog 
za razveljavitev (amortizacijo) listine, pri sodišču poda 
tak ugovor.

Sodišče opozarja, da se bo listina, katere amortiza-
cija je predlagana, razveljavila, če v zgoraj določenem 
roku ne bo predložena sodišču.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 14. 4. 2020

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

II N 477/2019 Os-1647/20

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici 
– svétnici Lidiji Križman v nepravdni zadevi predlagate-
lja Ronalda Rožencvet, Dravinjska cesta 22, Poljčane, 
ki ga zastopa Nada Vučajnk, odvetnica v Slovenski 
Bistrici, proti nasprotni udeleženki Štefani Rožencvet, 
Grazbachgasse 33, Graz, Avstrija, ki jo zastopa začasna 
zastopnica Katja Ježovnik, odvetnica v Mariboru, zaradi 
razveze zakonske zveze, na podlagi 82. člena Zakona 

o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi z 42. členom Zako-
na o nepravdnem postopku (ZNP-1) sklenilo:

V nepravdni zadevi, ki se vodi pod II N 477/2019, se 
odvetnico Katjo Ježovnik, Partizanska cesta 5, 2000 Ma-
ribor, razreši kot začasno zastopnico nasprotne udele-
ženke; za začasno zastopnico nasprotni udeleženki po-
stavi odvetnica Petra Jug Pavlin, Partizanska cesta 23, 
2000 Maribor.

Začasna zastopnica bo zastopala nasprotno ude-
leženko, dokler nasprotna udeleženka ali njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 3. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 234/2018 Os-1899/20

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče pod opra-
vilno številko D 234/2018 zapuščinski postopek po dne 
7. 2. 1934 umrlem Leopoldu Ježu, rojenem 6. 11. 1857, 
z zadnjim stalnim bivališčem Slap 6, Vipava.

Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, zapu-
stnik ni napravil oporoke, poleg zap. vnukov Mirjana 
Ježa, Viktorja Ježa, Ivane Tomažič in Jožefe Sarić (kot 
otrok zap. pok. sina Viktorja Ježa), Miroslava Ježa, 
Ivana Ježa in Roberta Ježa (kot otrok zap. pok. sina 
Rudolfa Ježa), Ivane Kodele in Filipe Gorkič (kot hčerk 
zap. pok. hčerke Ivane Bačar) ter zap. pravnukov Aleša 
Bačarja in Valentina Bačarja (kot otrok zap. pok. vnuka 
Alojza Bačarja, sina zap. pok. hčerke Ivane Bačar) bi kot 
zakoniti dediči prišli v poštev za dedovanje tudi drugi za-
pustnikovi otroci (dva sinova in hčerka) oziroma njihovi 
potomci, ki pa sodišču niso poznani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
na podlagi zakona (predvsem sinova in hčer zapustni-
ka oziroma njihove potomce), da se priglasijo sodišču 
v roku 1 leta od objave oklica na sodni deski in v Ura-
dnem listu RS.

Če se dediči v določenem roku ne bodo priglasili, bo 
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolagalo

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 7. 4. 2020

D 232/2019 Os-1772/20

Okrajno sodišče v Brežicah vodi zapuščinski po-
stopek po pokojni Alojziji Petančič, rojeni 31. 5. 1903, 
nazadnje stanujoči Globoko 29, p. Globoko, ki je umrla 
28. 2. 1991.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
po pokojni, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku 
enega leta od objave tega oklica. Po poteku navedene-
ga roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in 
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opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 13. 3. 2020

D 629/2019 Os-1769/20
Zapuščinska zadeva: po pok. Rigg Schweed Triler 

Mariji, hčerki Volk Stanislava, roj. dne 17. 12. 1939, na-
zadnje stanujoči 37 View Point Street, VIC 3377 Ararat 
Victoria, Avstralija, ki je umrla dne 14. 11. 2014.

Iščeta se zapustničina potomca iz prvega zakona 
John in Carol, morebitni zapustničini sorojenci oziroma 
njihovi potomci, ter morebitni zapustničini bratranci in 
sestrične oziroma njihovi potomci.

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

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Med-
ved, Šared 28H, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 3. 2020

D 410/2016 Os-1853/20
Zapuščinska zadeva: po pok. Prodan Ivanu, sinu 

Ivana, roj. 29. 3. 1936, nazadnje stanujočem Prisoje 8, 
Koper, ki je umrl dne 30. 6. 2016.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o za-
pustnikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 3. 2020

D 186/2019 Os-1793/20
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier 

v zapuščinski zadevi po dne 5. 7. 2019 umrlem Francu 
Kerinu, roj. 13. 5. 1952, nazadnje stanujočem Podlipa 3, 
p. Raka, podaja naslednji oklic:

Zakoniti dediči po pokojnem Francu Kerinu, roj. 
13. 5. 1952, nazadnje stanujočem Podlipa 3, p. Raka, 
se pozivajo, da v roku 1 leta od objave oklica na oglasni 
deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu RS, prigla-
sijo svoje pravice do zapuščine.

Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpo-
laga.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 17. 3. 2020

D 369/2019 Os-1620/20
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po pok. Gorkič Radivoju, pok. Jožefa, roj. 4. 8. 
1921, 27 Dixmude Granville N.S.W., Sydney, Avstralija, 

ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom Okrajnega sodi-
šča opr. št. IN 54/2018 z dne 2. 4. 2019, kot datum smrti 
pa se šteje 21. 11. 2009.

Kot zakoniti dediči pridejo po zapustniku v poštev 
zap. vdova Jolanda in zap. otroci Nada, Rene, Mary in 
David Gorkič, katerih prebivališče sodišču ni znano ozi-
roma njihovi potomci, ki sodišču tudi niso znani.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 2. 2020

D 38/2019 Os-1935/20

Pri tem sodišču vodimo zapuščinski postopek po 
pokojnem Vincencu Komunjar, rojen 18. 9. 1881, z zad-
njim znanim prebivališčem na naslovu Robidišče 16, 
Breginj, umrl 12. 2. 1944.

Po zapustniku ni zakonitih dedičev, zaradi tega 
bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, če noben 
upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te za-
puščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika 
Slovenija za zapustnikove dolgove ne odgovarja.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapu-
stnikovih obveznostih.

Morebitne upnike se poziva, da 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 de-
dovanju – ZD.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 20. 4. 2020

Kolektivni delovni spori

X Pd 1088/2019 Os-1966/20

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani na podlagi 
49. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni 
list RS, št. 19/94) obvešča vse zainteresirane stranke, 
da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem 
SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO, Dalmatinova 
ul. 4, Ljub ljana in nasprotnim udeležencem: REPUBLI-
KA SLOVENIJA, Gregorčičeva ul. 20, Ljub ljana.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci 
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, 
imajo možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udelež-
bo v sporu naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem 
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na naroku 
s pisno vlogo.

Narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 2. 6. 
2020 ob 9. uri v sobi št. 3/III. nadstropje Delovnega in 
socialnega sodišča v Ljub ljani, Resljeva ul. 14, Ljub-
ljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na ogla-
sni deski tega sodišča dne 23. 3. 2020.

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani
dne 4. 5. 2020
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Zavarovalne police preklicujejo

GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva 
ulica 39, 2000 Maribor, kot izdajatelj, dokumente, 
in sicer: police za sklenitev GRAWE avtomobilske-
ga zavarovanja: 1063933; 1063935-80; 1064056; 
1064120-33; 1064288-89; 1064552-66; 1069830-39; 
1078253-54; 1082523; 1082525-31; 1088103-6; 
1091532-37; 1091603-4; 1091606-7; 1091623-27; 
1091643; 1091646-47; 1091656-57; 1091714-15; 
1091718-97; 1092783-92; 1092812; 1092821; 
1094381-400; 1097527; 1097549; 1098368-69; 
1098384; 1200021-24; 1200027; 1200141; 1200143; 
1200215-16; 1200281; 1200723; 1200893; 1200931; 
1201151-55; 1201191; 1201193-96; 1201198-225; 
1201442-43; 1202697; 1202717-19; 1203105-13; 
1203264-83; 1203345-54; 1204838; 1204841; 
1204843-44; 1204865; 1204868; 1204872; 
1206816; 1206870-72; 1207312; 1210545-49; 
1210603; 1210606; 1210714-15; 1210749-53; 
1211657-61; 1211741-70; 1213026-28; 1213115; 
1213219-28; 1213289-96; 1213402-3; 1213425-29; 
1213431-34; 1213441-45; 1213827; 1213867; 
1213941; 1213956; 1213971-73; 1213991-4000; 
1214013-17; 1214061-74; 1214572-80; 1215706; 
1217290; 1217434; 1217437-55; 1217480; 1217650; 
1217842-51; 1217873-81; 1217952-91; 1219622; 
1222553-57; 1224343-47; 1224371; 1224392; 
1224474-86; 1224499; 1227269-85; 1231666-69; 
1231707-9; 1231746-50; 1232013-16; 1232025-26; 
1232103; 1232313-14; 1232565-84; 1232644-53; 
1232669-88; 1232884-98; 1232979-91; 1233872-932; 
1233935; 1233938-42; 1233944; 1233946; 
1233947-51; 1233977; 1234005; 1234026-35; 
1234067; 1235025; 1235100-4; 1239852-53; 
1239956-58; 1240397-99; 1240431-32; 1240463-65; 
1240669; 1240786-89; 1240804; 1240806; 1240860; 
1240921-30; 1240965-69; 1241919; 1242579-89; 
1242718-26; 1242744; 1242752-71; 1245022-41; 
1245044-51; 1245053-141; 1245144; 1245146-47; 
1245152-61; 1245164; 1245166-71; 1245358; 
1249849-51; 1249922; 1251315-20; 1253091-92; 
1253743-48; 1254074-77; 1254099; 1254108-17; 
1254924-33; 1254979; 1257173; 1257305; 1257389; 
1258597-636; 1259557; 1259684-98; 1261867-76; 
1262431; 1262435; 1263201-10; 1263290-91; 
1264951-58; 1265511-15; 1265717; 1265879; 
1265882-83; 1266066-71; 1267767; 1268477; 
1269487; 1269662; 1269664; 1271214; 1271222-30; 
1272261-70; 1272450; 1272474; 1272482-91; 
1272953-81; 1273674-703; 1273718; 1274011; 
1274013; 1274015-18; 1274032; 1274122-51; 
1274255; 1277726-30; 1278880-83; 1278969; 
1279005-15; 1280386; 1285383; 1285491-92; 
1287737; 1287739-41; 1295854; 1295868; 1295870; 
1295877-80; 1299287; 1299295; 1304247; 1304266; 
1304384-87; 1304580-81; 1304836; 1304839-40; 
1305183; 1308854; 1311434-38; 1311559-62; 
1316561-68; 1316570-74; 1316777; 1317013-19; 
1402048-49; 1402136; 1402139-40; 1402146; 
1402149-50; 1402481-85; 1407238-42; 1407271-75; 

Preklici

1407335; 1407457; 1407817; 1408201; 1408228-32; 
1408241-43; 1408275-76; 1408286-90; 1408414; 
1408416; 1408420-21; 1408467; 1408486-88; 
1409126-35; 1409206-10; 1409212; 1409223; 
1409484-86; 1410464-65; 1410576; 1412413-15; 
1412835; 1413316-19; 1415263; 1415653-54; 
1415682; 1417197-200; 1417569; 1417574; 
1417740-49; 1419757-61; 1419763; 1444131-32; 
1444134; 8546403; 8546425; 8546656-85; 8550275; 
8550292-300; 8550310-19; 8550346; 8550348-60; 
8551339; 8554235-37; 8556538-40; 8556545-51; 
8557178-97; 8560351-53; 8560481-87; 8560738-67; 
8563945; 8566807-36; 8566888-96; 8568020-30; 
8568033; 8568042; 8568044-45; 8568049-60; 
8568063; 8568154-81; 8568183-200; 8568221-24; 
8569602; 8569606-9; 8569687-700; 8573448-49; 
8573759; 8574103-8; 8575272; 8578122; 8583092; 
8583094-97; 8583106; 8583108-9; 8583160-76; 
8583202-8; 8586839-935; 8594407; 8596451-62; 
8596483-88; 8596494-96; 8596676-95; 8602659; 
8615216-34; 8616176; 8616185-92; 8617717; 
8618452; 8624624-25; 8624756-71; 8625175-88; 
8625397; 8625398-99; 8625401-5; 8625409-20; 
8625752-53; 8629161-79; 8631528-57; 8638181-82; 
8638208; 8644165-99; 8644591-620; 8646881-923; 
8647951-56; 8648306-17; 8648321-29; 8648337-40; 
8648937-46; 8652760-78; 8656695; 8656706; 
8658270-80; 8675981-6000; 8676002; 8676005; 
8676007; 8676288; 8678436-61; 8678466-74; 
8679297-99; 8683856-83; 8697115; 8709987-95; 
8710066-75; 8710562-64; 8710566-70; 8740910; 
8741462; 8741471; 8741474-75; 8751562-63; 
8751584-85; 8751638-40; 8751709-24; 8753319-20; 
8753360-61; 8753372-81; 8753393; 8753424-52; 
8760772-76; 8760786; 8760793-96; 8760798. 
Ob-1956/20

Spričevala preklicujejo

Likar Sara, Gora 1b, Komenda, diplomo 
št. VS-ZN0220, izdana na ime Sara Hašaj, izdajatelj 
Fakulteta za zdravstvo Jesenice, leto izdaje 2016. 
gns-341703

Drugo preklicujejo

BARLIČ VINKO S.P., Chengduj-
ska cesta 18, Ljub ljana, potrdilo za voznika, 
št. 015852/SŠD36-2-1980/2020, izdano na ime Radoš 
Panić, veljavnost od 24. 4. 2020 do 1. 7. 2020, izdajatelj 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnr-341704

DMT POSREDNIŠTVO d.o.o., Brodarjev trg 14, 
Ljub ljana, taksi nalepko, št. G010791/07219/020, za 
vozilo Škoda Rapid, reg. št. LJ 66-SPH, veljavnost do 
8. 7. 2020. gnq-341705

DRAGI d.o.o., Sovretova ulica 58, Krško, dovo-
lilnico, št. 1136, za državo 11, oznaka države 070. 
gnm-341709
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EUROPA BUS CH d.o.o., Celovška cesta 69B, 
Ljub ljana, licenco, št. GE010134/07534. gnn-341708

Gomboc Jernej, Sebenje 49A, Bled, potrdilo o uspe-
šno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti 
za pridobitev licence v cestnem prometu, št. 618425, 
izdano pri Ministrstvu za promet, leta 2008. gno-341707

Pukšič Roman, Ulica pariške komune 22, Maribor, 
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne 
usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem pro-
metu, št. 620340, izdano pri Ministrstvu za promet, leta 
2008. gnp-341706
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