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Javni razpisi

Št. 3310-67/2020/3 Ob-3301/20
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana (v na-
daljnjem besedilu: MKGP), na podlagi 25. člena Uredbe 
o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni ne-
sreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za ob-
dobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 3/16, 63/17, 71/18, 
47/19 in 82/20; v nadaljnjem besedilu: Uredba, ki ureja 
žledolom) in na podlagi 25. člena Uredbe o ukrepih za 
sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu 
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 10/19, 47/19 in 
82/20; v nadaljnjem besedilu: Uredba, ki ureja vetrolom), 
objavlja

5. javni razpis
za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo 

gozda iz PRP 2014–2020

I. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode
in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 
10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot 
posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi 
vetroloma med 29. in 30 oktobrom 2018. 

Shema državne pomoči:

Odprava škode v gozdovih zaradi žledoloma – PRP 2014-2020, vodi se pod 
identifikacijsko številko SA.44248(2016/XA), Odprava škode v gozdovih zaradi 
napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma – PRP 
2014-2020, vodi se pod identifikacijsko številko SA.57337(2020/XA), Odprava škode
v gozdovih zaradi vetroloma v letu 2017 – PRP 2014-2020, vodi se pod 
identifikacijsko številko SA.52702(2018/XA) in Odprava škode v gozdovih zaradi 
vetroloma v letu 2018 – PRP 2014-2020, vodi se pod identifikacijsko številko 
SA.54635(2019/XA).

Razpisana sredstva:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.555.000 EUR, od tega:
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, skupno 1.000.000 EUR (sklop A);
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2017, skupno 
150.000 EUR (sklop B);
– za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot 
posledica žledoloma, skupno 1.400.000 EUR (sklop C);
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018, skupno 5.000 EUR 
(sklop D).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 1.916.250 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – EU
– 638.750 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež 
Republike Slovenije znaša 25 %.
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Vrsta javnega razpisa: Odprti

Začetek vnosa vlog in 
zaključek javnega razpisa: 

Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 14. decembra 2020 do datuma zaprtja 
javnega razpisa, objavljenega na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na 
spletni strani Programa razvoja podeželja.

Obdobje upravičenosti 
stroškov:

V skladu z drugim odstavkom 13. člena Uredbe, ki ureja žledolom, so do podpore 
upravičeni stroški odprave škode in obnove gozda zaradi žledoloma, ki so nastali 
po 30. januarju 2014, stroški odprave škode in obnove gozda zaradi napada 
prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, ki so nastali po 
15. maju 2015, v skladu s 13. členom Uredbe, ki ureja vetrolom, stroški odprave 
škode in obnove gozda nastali zaradi vetroloma v letu 2017 po 13. decembru 2017 
in stroški odprave škode in obnove gozda nastali zaradi vetroloma v letu 2018 po 
30. oktobru 2018 do vložitve vloge. 

Cilj aktivnosti:

Odprava škode in obnova gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 
30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij 
podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 
2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30. oktobrom 2018.

Informacije o razpisu:

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge
in razvoj podeželja Dunajska 160, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP)
Tel. 01/580-77-92, Fax 01/478-92-06, E-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

II. Predmet podpore
1. V skladu s prvim odstavkom 5. člena Uredbe, ki 

ureja žledolom, in prvim odstavkom 5. člena Uredbe, 
ki ureja vetrolom, je podpora iz tega javnega razpisa, 
v okviru operacije Odprava škode in obnova gozda po 
naravni nesreči, namenjena aktivnosti Dela za odpravo 
škode in obnovo gozda, ki so: nega obnovljenih površin, 
nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov, 
obnova s sadnjo, zaščita mladja na obnovljenih površi-
nah, priprava površin za obnovo gozda in odstranitev 
podrtega drevja iz varovalnih gozdov.

2. Podpora je namenjena kritju stroškov obnove 
potenciala gozda, ki je bil poškodovan v naravni nesreči 
žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, napa-
du prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica 
žledoloma, vetrolomu med 11. in 13. decembrom 2017 
in vetrolomu med 29. in 30. oktobrom 2018.

III. Upravičenci: upravičenci, ki lahko pridobijo pod-
poro po tem javnem razpisu, so določeni v 11. členu 
Uredbe, ki ureja žledolom, in v 11. členu Uredbe, ki 
ureja vetrolom.

IV. Pogoji za pridobitev podpore
1. Pogoji za pridobitev podpore so določeni v 14., 

27. in 28. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in v 14., 27. 
in 28. členu Uredbe, ki ureja vetrolom, in morajo biti iz-
polnjeni na dan oddaje vloge na javni razpis.

2. V skladu s 14. členom Uredbe, ki ureja žledo-
lom, in 14. členom Uredbe, ki ureja vetrolom, so do 
podpore upravičena dela za odpravo škode in obnovo 
gozda iz prve točke II. poglavja tega javnega razpisa, 
samo na območju iz priloge 1, priloge 2 in priloge 3 
razpisne dokumentacije, ki izhaja iz načrtov sanacij 
gozdov.

V. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so:
– stroški odprave škode in obnove gozda zara-

di žledoloma, zaradi napada prenamnoženih populacij 
podlubnikov kot posledica žledoloma, kot so določeni 
v 13. členu Uredbe, ki ureja žledolom, razen za delo 
vzpostavljanje gozdne higiene, in

– stroški odprave škode in obnove gozda zaradi 
vetroloma, kot so določeni v 13. členu Uredbe, ki ureja 
vetrolom.
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2. Priznane vrednosti na enoto za posamezna dela 
odprave škode in obnove gozda so:

Preglednica priznanih vrednosti na enoto za dela za odpravo škode in obnovo gozda

Priznana vrednost na enoto
Vrsta dela
Nega obnovljenih površin 500 €/ha
Nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov 585 €/ha
Obnova s sadnjo 1.000 €/ha
Zaščita mladja na obnovljenih površinah Individualna zaščita mladja oziroma drevesc s tulci 

(vključno z izdelavo opornih količkov): 1,30 €/kos
Zaščita mladja z ograjo
(vključno z izdelavo kolov oziroma škarij): 5,40 €/m
Zaščita mladja oziroma drevesc s premazom vršičkov: 
125 €/ha
Zaščita mladja oziroma drevesc s količenjem
(vključno z izdelavo kolov): 2,30 €/kos

Priprava površin za obnovo 335 €/ha
Odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov Posek z motorno žago: 14,5 €/m3

Spravilo s traktorjem: 55,0 €/m3

Spravilo z žičnim žerjavom: 108,4 €/m3

3. Stopnje javne podpore so odvisne od stopenj 
poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij gozda, ki 
so opredeljene v načrtih za gospodarjenje z gozdovi. 
Stopnja funkcije na objektu se upošteva po večinskem 
kriteriju na prevzeti površini. Stopnje javne podpore 
v okviru tega javnega razpisa so:

Preglednica stopenj podpore za dela za odpravo škode in obnovo gozda

STOPNJE PODPORE
poudarjenost funkcij

Vrsta dela 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja
Nega obnovljenih površin 50 % 40 % 30 %
Nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov 50 % 40 % 30 %
Obnova s sadnjo 60 % 50 % 40 %
Zaščita mladja na obnovljenih površinah 90 % 80 % 70 %
Priprava površin za obnovo 100 %
Odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov 100 %

VI. Merila za ocenjevanje vlog
V skladu s 15. členom Uredbe, ki ureja žledolom, in 

15. členom Uredbe, ki ureja vetrolom, se vloge na tem 
javnem razpisu ocenjujejo na podlagi naslednjih meril 
za ocenjevanje vlog:

1. Merila za ocenjevanje vlog – Sklopi A, B, C in D

Merila Maks. št. točk
Vrsta del, s katerimi se upravičenec prijavlja na ta javni razpis 3
Stopnja poudarjenosti funkcij gozda 3
Potencialna nevarnost 3
Skupaj 9

2. Točkovnik

Maksimalno število točk  = 9 točk

1. VRSTA DEL, S KATERIMI SE UPRAVIČENEC PRIJAVLJA (maksimalno število točk 3)
Navodilo: Upoštevajo se vrste del, ki so razvidne iz vloge, vložene na ta javni razpis. Dela odprave škode so: priprava 
površin za obnovo gozda, nega obnovljenih površin, poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov ter odstranitev 
podrtega drevja iz varovalnih gozdov. Dela obnove gozda so: sadnja sadik gozdnega drevja ter zaščita mladja na 
obnovljenih površinah. 
3 – upravičenec je izvedel obe vrsti del;
2 – upravičenec je izvedel obnovo gozda;
1 – upravičenec je izvedel odpravo škode.
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2. STOPNJA POUDARJENOSTI FUNKCIJ GOZDA (maksimalno število točk: 3)
Navodilo: Gozdovi opravljajo različne funkcije. Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) 
določa ekološke, socialne in pro izvodne funkcije gozda. Stopnja in vrsta funkcije je razvidna iz prijavnega obrazca. 
Varovalne gozdove določa Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 
56/07, 29/09, 91/10, 1/13 in 39/15).
3 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu s poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami
(1. stopnja, 2. stopnja) ali v varovalnem gozdu;
2 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu s poudarjenimi pro izvodnimi funkcijami
(1. stopnja, 2. stopnja);
1 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu brez poudarjenih funkcij (3. stopnja).
3. POTENCIALNA NEVARNOST (maksimalno število točk: 3)
Navodilo: Upošteva se delež iglavcev na lesno zalogo v posameznem odseku, določenem v prijavnem obrazcu.
V kolikor se v okviru ene vloge izvajajo dela v več odsekih, se upošteva povprečen delež iglavcev, izračunan po pravilu 
aritmetične sredine: X = x1(%) + x2(%) + x3(%)… / N (število vseh deležev). 
3 – upravičenec je izvedel dela v gozdu, kjer je delež iglavcev 30 % ali več;
2 – upravičenec je izvedel dela v gozdu, kjer je delež iglavcev manjši od 30 %.

VII. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičen-
ca so določene v 29. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in 
29. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.

VIII. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta dolo-

čena v 16. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in 16. členu 
Uredbe, ki ureja vetrolom.

2. Podatke o poligonu, ki je grafični izris površine 
gozda enega lastnika, ki ga pripravi Zavod za gozdove 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS) in se vodi v ele-
ktronski obliki ločeno za sanacijo gozdov poškodovanih 
zaradi žledoloma, sanacijo gozdov poškodovanih zaradi 
napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot po-
sledica žledoloma in sanacijo gozdov zaradi vetroloma, 
pridobi ARSKTRP od ZGS po uradni dolžnosti. Odštete 
površine objektov od površine poligona za posamezno 
delo ne razdelijo posameznega poligona na manjše 
poligone.

3. Vlogo sestavljajo prijavni obrazec in priloge, do-
ločene v četrtem odstavku 16. člena Uredbe, ki ureja 
žledolom, in v četrtem odstavku 16. člena Uredbe, ki 
ureja vetrolom.

4. Javni razpis se deli na:
– sklop A, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodo-

vanih zaradi žledoloma,
– sklop B, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodo-

vanih zaradi vetroloma v letu 2017,
– sklop C, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodo-

vanih zaradi napada prenamnoženih populacij podlubni-
kov kot posledica žledoloma, in

– sklop D, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodo-
vanih zaradi vetroloma v letu 2018.

5. Popolna vloga se oceni na podlagi meril iz VI. po-
glavja tega javnega razpisa. Če vloga izpolnjuje pogoje 
za dodelitev sredstev iz IV. poglavja tega javnega razpi-
sa ter doseže vstopno mejo 4 točk iz meril iz VI. poglavja 
tega javnega razpisa, izda ARSKTRP upravičencu od-
ločbo o pravici do sredstev.

IX. Javni razpis
1. Javni razpis je določen v 25. členu Uredbe, ki 

ureja žledolom, in 25. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.
2. Zaprtje javnega razpisa objavi MKGP na osre-

dnjem spletnem mestu državne uprave in na spletni 
strani Programa razvoja podeželja.

3. V skladu s sedmim odstavkom 25. člena Ured-
be, ki ureja žledolom, in sedmim odstavkom 25. člena 
Uredbe, ki ureja vetrolom, lahko vlagatelj na posamezen 
sklop tega javnega razpisa vloži več vlog.

4. Ne glede na prejšnjo točko lahko vlagatelj vloži 
eno vlogo za vsa prevzeta dela, izvedena na podlagi 
ene individualne odločbe ZGS, oziroma eno vlogo za 
vsa prevzeta dela, izvedena na podlagi ene generalne 
odločbe ZGS.

X. Obravnava vlog
1. Vloge, vložene na ta javni razpis, se obravnava-

jo v skladu s 26. členom Uredbe, ki ureja žledolom, in 
26. členom Uredbe, ki ureja vetrolom.

2. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih 
vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis ena-
ko število prejetih točk, se v skladu z osmim odstavkom 
26. člena Uredbe, ki ureja žledolom, in osmim odstav-
kom 26. člena Uredbe, ki ureja vetrolom, vloge na javni 
razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor 
vlog, in sicer:

– potencialna nevarnost: 40 %;
– stopnja poudarjenosti funkcij gozda: 30 %;
– vrsta del, s katerimi se upravičenec prijavlja: 30 %.
3. Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje 

vstopne pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zado-
ščajo za dodelitev sredstev v celoti, se zavrne.

4. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne 
kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) 
št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No. 
814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spre-
menjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/760 
z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
pravil za upravljanje uvoznih in izvoznih tarifnih kvot, 
za katere so potrebna dovoljenja, ter dopolnitvi Ured-
be (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sve-
ta glede položitve varščin pri upravljanju tarifnih kvot 
(UL L 185 z dne 12. 6. 2020, str. 1), se vloga na javni 
razpis zavrne, če se ugotovi, da je vlagatelj umetno 
ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev pod-
pore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji te 
operacije.

XI. Objava podatkov o upravičencih: objava podat-
kov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, je določena 
v 30. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in 30. členu Ured-
be, ki ureja vetrolom.

XII. Varstvo osebnih podatkov: v skladu s 13. in 
14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posame-
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znikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem preto-
ku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES 
(Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 
4. 5. 2016, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom 
(UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2), so informacije 
za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala 
ARSKTRP, objavljene na spletni strani ARSKTRP.

XIII. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Izvedba kontrol se izvaja v skladu z 32. členom 

Uredbe, ki ureja žledolom, in 32. členom Uredbe, ki 
ureja vetrolom.

2. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira 
v skladu z 31. členom Uredbe, ki ureja žledolom, in 31. čle-
nom Uredbe, ki ureja vetrolom. Podrobnejša opredelitev 
kršitev in sankcij je opredeljena v Katalogu kršitev in sank-
cij iz priloge 10 Uredbe, ki ureja žledolom, in v Katalogu 
kršitev in sankcij iz priloge 10 Uredbe, ki ureja vetrolom.

3. Določba prejšnje točke se ne uporablja v prime-
ru višje sile in izjemnih okoliščin iz 33. člena Uredbe, ki 
ureja žledolom, in 33. člena Uredbe, ki ureja vetrolom.

XIV. Višja sila in izjemne okoliščine: višjo silo in 
izjemne okoliščine določa 33. člen Uredbe, ki ureja žle-
dolom in 33. členom Uredbe, ki ureja vetrolom.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 Ob-3320/20
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, goz-

darstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za 
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHV-
VR), Dunajska cesta 22, Ljub ljana, na podlagi prvega 
odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list 
RS, št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 
– ZVMS, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) objavlja

javni razpis
za dodelitev koncesije za izvajanje javne 

veterinarske službe cepljenja lisic na območju 
Republike Slovenije

1. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike 
Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
(UVHVVR), Dunajska cesta 22, Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa je dodelitev koncesi-
je za izvajanje veterinarske dejavnosti cepljenja lisic 
proti steklini na območju Republike Slovenije, v skladu 
s smernicami Evropske komisije za program izkoreni-
njenja in nadzora stekline pri prostoživečih živalih in 
programom UVHVVR, in predvidoma obsega:

– zagotavljanje zaloge cepiva za nujne primere,
– ohranjanje letalske infrastrukture in računalniške 

podpore za namene hitrega odziva ob pojavu stekline 
v Republiki Sloveniji,

– polaganje vab z letala v nujnih primerih ali v pri-
meru odločitve za dodatno imunizacijo lisic.

3. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeli 
za obdobje šestih let in začne veljati z dnem podpisa 
pogodbe med koncendentom in koncesionarjem. Od-
ločba o izbiri bo izdana v roku 8 dni po odpiranju prijav, 
o čemer bodo kandidati pisno obveščeni.

4. Prijava: na javni razpis se lahko prijavijo pravne 
ali fizične osebe oziroma njihove podružnice, ki izpolnju-
jejo naslednje pogoje iz Pravilnika o pogojih, ki jih mora 
za pridobitev koncesije izpolnjevati izvajalec cepljenja 
lisic (Uradni list RS, št. 80/07):

a) da je registrirana v skladu s predpisi, ki urejajo 
gospodarske družbe,

b) da je registrirana za opravljanje dejavnosti pro-
meta z zdravili, ki se uporabljajo v veterinarski medicini,

c) da zoper njo ni uveden ali začet postopek prisilne 
poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek ome-
jitve ali prenehanja dejavnosti,

d) da nima blokad poslovnih računov v zadnjih še-
stih mesecih,

e) da sam ali s podizvajalci izpolnjuje pogoje za 
opravljanje letov za potrebe cepljenja lisic oziroma ima 
spričevalo letalskega prevoznika s potrjeno dejavnostjo 
cepljenja lisic iz zraka Javne agencije za civilno letalstvo 
Republike Slovenije oziroma drugega pristojnega orga-
na za civilno letalstvo v Evropski uniji,

f) da ima zagotovljen urejen prostor za skladišče-
nje vab v skladu z navodili pro izvajalca, ki mora biti 
zaščiten pred vstopom nepooblaščenih oseb, insekti 
in glodavci,

g) da ima zagotovljeno primerno računalniško pod-
poro s sistemom GPS odmetavanja in kontrole polaga-
nja vab v povezavi z geografskim informacijskim siste-
mom (GIS), ki omogoča podrobnejšo analizo polaganja 
vab, v slovenskem jeziku.

Računalniška podpora mora omogočati:
– pripravo podatkov za uporabo in vodenje posadke 

v letalu, določanje območij cepljenja, gostote disperzije 
vab, povezavo z digitalnim modelom reliefa Republike 
Slovenije;

– operativno uporabo programa v letalu, kar za-
jema: prikaz že obdelanih in še ne obdelanih območij, 
vodenje pilota po določenih podatkih, eliminiranje vetra 
po smeri in jakosti, prikaz trenutne in povprečne gostote 
odvrženih vab, pozicijo letala v prostoru s pomočjo sa-
telitske navigacije;

– beleženje vsake odvržene vabe in vseh para-
metrov leta (smer, hitrost, višina, pozicija, čas, status 
navigacijskih satelitov);

– obdelavo podatkov, ki omogoča simulacijo leta 
s prikazom vseh parametrov leta in odvrženih vab, pre-
gledovanje podatkov, prikaz obdelanih območij, barvni 
prikaz gostote odmeta vab in izpis poročil;

– sprotno izračunavanje potrebnih količin odvrženih 
vab glede na hitrost letala, hitrost vetra in konfiguracijo 
terena,

h) da ima zaposlenega najmanj enega veterinarja, 
ki vodi in organizira polaganje vab, pripravi načrt izvaja-
nja posamezne akcije, ki ga posreduje UVHVVR, spre-
mlja nabavo, skladiščenje in izdajanje vab, in pripravlja 
poročila o izvajanju akcij, zaključna poročila in analize 
opravljenega dela,

i) da ima dovolj zaposlenih oseb ali preko pogod-
be o delu zagotovljenih kadrov, glede katerih v načrtu 
polaganja vab izkaže, da bodo naročilo izvedli v zahte-
vanem roku,

j) da ima na zalogi oziroma zagotovljeno dobavo 
najmanj 50.000 vab za nujne primere,

k) da ima zagotovljeno zavarovanje za primer na-
stale škode v zvezi z izvajanjem dejavnosti javne službe,

l) da izvede polaganje vab s cepivom za oralno imu-
nizacijo lisic (Vulpes vulpes) v nujnih primerih oziroma 
ob pojavu stekline ali zahteve po dodatni imunizaciji, 
da se prepreči okužba z virusom stekline. Cepivo mora 
izpolnjevati pogoje glede registracije.

5. Prijavitelj mora predložiti naslednja dokazila:
a) dokazilo o registraciji v skladu s predpisi, ki ure-

jajo gospodarske družbe (npr. izpis iz AJPES),
b) veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti pro-

meta z zdravili,
c) izjavo, da zoper prijavitelja ni uveden ali začet po-

stopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug 
postopek omejitve ali prenehanja dejavnosti,

d) potrdilo banke, pri kateri je odprt račun prijavite-
lja, da ni bilo blokad računov v zadnjih šestih mesecih, 
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potrdilo mora odražati tudi prijaviteljevo stanje v mese-
cu pred objavo ali v mesecu oddaje ponudbe,

e) veljavno dovoljenje za promet z zdravilom za 
ponujeno vabo,

f) dokazilo za opravljanje letov za potrebe cepljenja 
lisic oziroma spričevalo letalskega prevoznika s potrje-
no dejavnostjo cepljenja lisic iz zraka Javne agencije za 
civilno letalstvo Republike Slovenije oziroma drugega 
pristojnega organa za civilno letalstvo v Evropski uniji,

g) dokazilo o lastništvu ali najemu prostora za skla-
diščenje vab, v skladu z navodili, ki veljajo za shranje-
vanje cepiva,

h) dokazilo o računalniški podpori z opisom specifi-
kacij, ki izkazujejo izpolnjevanje predpisanih pogojev in 
simulacijski prikaz delovanja sistema beleženja,

i) dokazilo glede izpolnjevanja kadrovskih zahtev 
oziroma kadrovski načrt, ki mora vsebovati število ljudi, 
ki bodo sodelovali pri izvedbi del z navedbo predvidene-
ga števila ur za vsak kader posebej,

j) dokazilo za veterinarja iz točke 4.h) tega razpisa, 
da obvlada slovenski jezik (stopnja C1 po CEFR) v pri-
meru, da ni opravil osnovnega ali nadaljnjega šolanja 
v Republiki Sloveniji;

k) zagotovilo z opisom načina in časovnega okvira 
polaganja vab v primeru izvedbe polaganja vab in za 
ohranjanje zaloge najmanj 50.000 vab za nujne primere,

l) dokazilo o zavarovanju za primer nastale škode 
v zvezi z izvajanjem polaganja vab oziroma zagotovilo, 
da bo v primeru izbire prijavitelja, takšno zavarovanje 
sklenjeno pred podpisom koncesijske pogodbe,

m) časovni okvir izvedbe del,
n) finančna ocena izvedbe del,
o) specifikacija cene nabave cepiva in cene polaga-

nja cepiva, pri čemer mora biti navedena ločeno skupna 
cena nabave cepiva in cena za polaganje z letala,

p) dokazilo o morebitnih referencah in izkušnjah.
6. Če ima prijavitelj podizvajalca, mora priloži-

ti predpogodbo in najpozneje v osmih dneh po izbiri 
koncesionarja tudi pogodbo s podizvajalcem. Prijavitelj 
mora izkazati, da podizvajalec izpolnjuje pogoje iz jav-
nega razpisa za del, ki se nanaša na prenesene naloge.

7. V primeru, da je več prijaviteljev, bodo imeli pred-
nost pri izbiri prijavitelji:

a) ki imajo potrjene reference pristojnega organa 
za veterinarstvo glede istovrstnih nalog v najmanj eni 
državi članici EU:

– z izkušnjami v obdobju najmanj zadnjih 5 let: 
3 točke,

– z izkušnjami v obdobju najmanj zadnjih 3 let: 
2 točki;

b) če je izenačeno število točk, imajo prednost pri-
javitelji, ki bodo ponudili najnižjo skupno ceno.

8. UVHVVR si pridržuje pravico do pogajanj za 
znižanje cene:

– v primeru, da cena presega primerljivo ceno, ki jo 
določi UVHVVR glede na ceno v najmanj treh državah 
članicah, ki izvajajo cepljenje lisic proti steklini,

– v primeru, da prijavitelji dosežejo enako število 
točk ob enakih cenah.

9. UVHVVR si pridržuje pravico zahtevati od iz-
branega prijavitelja, da zagotovi cepljenje na celotnem 
območju RS.

10. Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informa-
cije: pravne zadeve Polona Cankar, univ. dipl. prav., 
tel. 01/300-13-02, strokovno-tehnične zadeve: Jedrt Ma-
urer-Wernig, dr. vet. med., 01/300-13-00.

11. Rok za sprejemanje prijav je 8. 12. 2020 do 
11. ure. Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele 
po pošti ali bodo osebno dostavljene do navedenega 

datuma in ure v glavno pisarno UVHVVR, Dunajska 
cesta 22, 1000 Ljub ljana (6. nadstropje). Odpiranje pri-
jav bo dne 9. 12. 2020 ob 10. uri na sedežu koncendenta 
v 6. nadstropju (Dunajska cesta 22, Ljub ljana).

12. Jezik, v katerem mora biti predložena prija-
va: slovenski. Ponudba mora biti označena z navedbo: 
»Javni razpis cepljenje lisic« in »Ne odpiraj«.

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin

Št. 410-210/2020 Ob-3304/20
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 

6250 Ilirska Bistrica objavlja na podlagi Odloka o re-
balansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 
(Uradni list RS, št. 129/20, z dne 25. 9. 2020), Odlo-
ka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospo-
darjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 75/11, z dne 
24. 9. 2011), Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list 
RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C 
in 31/18) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica 
(Uradne objave Primorskih novic, št. 18/1995, 18/1997, 
30/1998, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave gla-
sila Snežnik, št. 4/2006)

javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 

gospodarjenja z divjadjo
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivno-

sti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. Sredstva se 
dodelijo za naslednje ukrepe:

1. Biomeliorativne ukrepe:
– vzdrževanje pasišč s košnjo, grmišč, gozdnih jas, 

mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega 
roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sajenje in vzdrže-
vanje plodonosnega drevja in grmovja,

– postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež.
2. Biotehnične ukrepe:
– krmljenje divjadi,
– obdelovanje krmnih njiv.
3. Tehnične ukrepe:
– nabavo preventivnih zaščitnih sredstev pri opra-

vljanju kmetijskih del, ki so namenjena zlasti za prepre-
čitev in omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih,

– nabavo in postavitev prometnih znakov »divjad na 
cesti« ali preventivnih silhuet divjadi.

Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to pogodbo, 
koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z div-
jadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi 
s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in 
zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska dru-

žina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za 

trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži 
v Občini Ilirska Bistrica,

– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvi-
dacijskem postopku,

– ima poravnane davke, prispevke in druge obve-
zne dajatve državi in občini.

3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlagatelj prej-
me sorazmerni del sredstev glede na lovno površino 
lovišča, ki leži v Občini Ilirska Bistrica. V primeru, da se 
sredstva ne porabijo, se ostanek sredstev enakomerno 
porazdeli med izbrane vlagatelje.
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4. Višina sredstev: višina sredstev je 3.340,97 evrov.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sred-

stva za tekoče leto, morajo biti v tekočem letu tudi po-
rabljena.

6. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentaci-
ja je od dneva te objave do izteka prijavnega roka, dose-
gljiva na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.
ilirska-bistrica.si ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska 
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, vsak 
delovni dan od 8. do 14. ure, ob sredah pa do 16.30, 
do izteka prijave na razpis. Vloga mora biti pripravljena 
skladno z razpisno dokumentacijo.

7. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis
Upoštevane bodo popolne prijave izpolnjene na 

obrazcu razpisne dokumentacije, ki bodo prispele po 
pošti, kot priporočena pošiljka na naslov:

– Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 
Ilirska Bistrica ali

– bodo vložene osebno v sprejemni pisarni Občine Ilir-
ska Bistrica do ponedeljka, 30. novembra 2020, do 9. ure.

Na hrbtni strani ovojnice morata biti obvezno nave-
dena naziv in naslov vlagatelja.

Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti 
ovojnici z obvezno navedbo:

– Ne odpiraj – vloga na javni razpis –
»Sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z div-

jadjo 2020«,
– ime lovišča na katerega se vloga nanaša.
Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo 

zavržene.
8. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o iz-

idu razpisa
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v 7. točki tega besedila razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-

stavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne doku-
mentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev 
vloge (nepopolne vloge).

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

pogojev in pogojev določenih v besedilu javnega razpisa 
in razpisne dokumentacije.

9. Obdelovanje osebnih podatkov
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke, ki so 

potrebni za izvedbo razpisa (kontaktne osebe prijavitelja 
(ime in priimek, funkcija, stalno bivališče, telefon in ele-
ktronski naslov), ter zahtevana dokazila obdelovala za 
namen izvedbe postopka sofinanciranja, spremljanja in 
nadziranja izvedbe tega javnega razpisa na podlagi ve-
ljavnega Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o javnih 
financah in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica 
za leto 2020 in Odloka o rebalansu proračuna Občine 
Ilirska Bistrica za leto 2020.

Občina bo hranila in varovala osebne podatke skla-
dno z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in 
na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih ne-
upravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. 
Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje 
osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim 
uporabnikom: pooblaščenim zaposlenim, pooblaščenim 
osebam, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem 
obdelovalcu ali osebam, ki izkažejo pooblastilo za dostop 
do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakon-
skih predpisov. Občina ne uporablja avtomatiziranega 
sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. 
Če podatki, zahtevani v javnemu razpisu ne bodo zago-
tovljeni, obravnava vloge ne bo možna.

Vlagatelj/ica, strokovni delavci in udeleženci imajo 
glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/e, pravico 

seznanitve, dopolnitve, popravka in omejitve obdelave 
(vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem po-
oblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše 
informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podat-
ki, so na voljo pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih 
podatkov, podatki katere so dostopni na spletni strani 
občine.

10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan 

med 8. in 11. uro na Občini Ilirska Bistrica:
Tina Kocjan, tel. 05/71-12-310, e-pošta: tina.ko-

cjan@ilirska-bistrica.si in
Tanja Šajina, tel. 05/71-12-315, e-pošta: tanja.sa-

jina@ilirska-bistrica.si ali osebno, po vnaprejšnjem do-
govoru pri navedenih uradnih osebah.

Občina Ilirska Bistrica

 Ob-3321/20
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16), 
17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 
21/18 – ZNOrg, 82/20, 150/20), 26. člena Odloka o izbiri 
in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa 
športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 21/19 in 25/19) 
in Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011, 
s spremembami) objavlja Mestna občina Maribor, Ulica 
heroja Staneta 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju: MOM)

javni razpis
za sofinanciranje programov in dodelitev oziroma 

sofinanciranje uporabe prostora programom 
Letnega programa športa v MOM za leto 2021

1. Pomeni izrazov, ki so povzeti po Odloku o izbiri 
in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega progra-
ma športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 21/19 in 
25/19) so:

– letni program športa v MOM (v nadaljnjem bese-
dilu: LPŠ) je program, s katerim se določi izvajanje na-
cionalnega programa športa v MOM za posamezno ko-
ledarsko leto skladno z Zakonom o športu (v nadaljnjem 
besedilu: ZŠpo-1), ki ga sprejme Mestni svet MOM,

– javni razpis MOM za izbiro in sofinanciranje izva-
janja LPŠ (v nadaljnjem besedilu: razpis) je razpis, ki se 
pripravi in izvede na podlagi sklepa o začetku postopka 
javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ 
(v nadaljnjem besedilu: sklep o začetku postopka raz-
pisa), s katerim se določi predmet sofinanciranja, pred-
viden obseg javnih sredstev, cilje, ki se jih da doseči 
z razpisom in besedilom razpisa,

– izvajalec letnega programa športa v MOM (v na-
daljnjem besedilu: izvajalec) je vsakdo, čigar dejavnost 
je na podlagi Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti 
izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ma-
ribor (MUV, št. 21/19 in 25/19) izbrana na razpisu in mu 
MOM sofinancira dejavnost in uporabo prostora v javnih 
in ostalih športnih objektih,

– športna panoga je panoga, ki je opredeljena v Po-
gojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategorizira-
nje športnikov v Republiki Sloveniji in ima nacionalno 
panožno športno zvezo z uradnim tekmovalnim siste-
mom, v katerem lahko športniki oziroma ekipe napredu-
jejo v tekmovalne sisteme mednarodnih športnih zvez,

– področja LPŠ so:
a) športni programi:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 

potrebami,
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– obštudijska športna dejavnost,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih 

v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija,
– šport starejših,
b) športni objekti in površine za šport v naravi,
c) razvojna dejavnost v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 

strokovnih delavcev v športu,
– statusne pravice športnikov,
– založništvo,
– znanstvenoraziskovalne dejavnosti,
– informacijsko-komunikacijske tehnologije,
d) organiziranost v športu:
– na področju kakovostnega in vrhunskega športa,
– na področju športne rekreacije, prostočasne 

športne vzgoje otrok in mladine oziroma na področju 
obštudijske športne dejavnosti,

e) športne prireditve in promocija športa:
– športne prireditve,
– javno obveščanje,
– športna dediščina,
f) družbena in okoljska odgovornost v športu.

– dejavnost je enota za sofinanciranje, ki obsega 
eno vadbeno skupino, prireditev oziroma drugo osnovno 
enoto sofinanciranja programov, ki se podrobneje opre-
deli v razpisni dokumentaciji,

– javni športni objekti in površine za šport v naravi 
so športni objekti, ki so državna lastnina ali lastnina lo-
kalnih skupnosti ter se lahko povežejo v mrežo,

– uporaba prostora obsega uporabo prostora v jav-
nih športnih objektih in površinah za šport v naravi ter 
ostalih športnih objektih in se podrobneje opredeli z LPŠ,

– športnik je posameznik, ki se za matični klub s se-
dežem v MOM registrira kot športnik skladno z 32. čle-
nom ZŠpo-1,

– strategija razvoja panoge je program medseboj-
nega sodelovanja pravnih sub jektov na področju športne 
panoge, ki je sprejet s strani Športne zveze Maribor (v 
nadaljnjem besedilu: ŠZM) in potrjen s strani MOM,

– mestna panožna športna šola je dejavnost, ki se 
v okviru športnega programa športna vzgoja otrok in 
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, iz-
vaja v športnih društvih na ravni MOM v skladu z načeli 
trajnostnega razvoja do ljudi in narave. Opredeljena je:

a) s strokovnim kadrom skladno z ZŠpo-1 (strokov-
no izobražen delavec, izvajalec dopolnilnega strokovne-
ga dela, ki sodeluje v procesu športne vadbe),

b) z ustreznim programom in materialnimi možnost-
mi za izpeljavo tega programa,

c) z organiziranim sodelovanjem s šolskim sistemom.
Uradni tekmovalni sistem: kot uradni tekmovalni 

sistem se upošteva dokument »Uradno potrjeni tekmo-
valni sistemi«, številka 3-29/2018-6 z dne 22. 5. 2019, ki 
ga je v skladu z dokumentom »Pogoji, pravila in kriteriji 
za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki 
Sloveniji« potrdil strokovni svet za tekmovalni šport na 
svoji 3. redni seji.

Obvestila Olimpijskega komiteja Slovenije (v nadalj-
njem besedilu: Obvestila OKS): kot uradni dokument se 
upošteva aktualna evidenca kategoriziranih športnikov, 
ki je stopila v veljavo 1. 10. 2020 in je objavljena na 
spletni strani OKS www.olympic.si.

2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za 

sofinanciranje programov, podprogramov oziroma de-

javnosti Letnega programa športa v MOM, dodelitev 
uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam 
v mreži javnih športnih objektih in javnih športnih objek-
tih, upravljanju koncesionarja oziroma sofinanciranje za 
športne objekte in površine za šport v naravi, ki niso 
vključeni v mrežo javnih športnih objektov.

Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje progra-
mov, podprogramov oziroma dejavnosti Letnega pro-
grama športa v MOM za leto 2021, dodelitev uporabe 
oziroma za sofinanciranje prostora športnim društvom in 
športnim zvezam za leto 2021.

Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na 
podlagi predlogov za ta razpis, bodisi v obliki denarnih 
sredstev ali brezplačne uporabe prostora, mora biti v ce-
loti namenjena v dobro končnih uporabnikov.

Programi športa izvajalcev Letnega programa špor-
ta ne smejo biti dvojno financirani za isti namen.

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

V primeru, da se v vlogi na javni razpis ugotovi na-
vajanje neresničnih podatkov, bo vloga zavrnjena.

V primeru, da se v oddanem zahtevku ugotovi na-
vajanje neresničnih podatkov, nenamenska ter nego-
spodarna raba sredstev ali kršenje pogodbenih določil, 
bo moral izvajalec vrniti vsa prejeta sredstva z zakonitimi 
obrestmi.

a. Dodelitev brezplačne uporabe prostora oziroma 
sofinanciranje uporabe prostora – uveljavlja se na pro-
gramskih obrazcih

Odobreno brezplačno uporabo prostora iz tega raz-
pisa lahko izbrani vlagatelji namenijo in uporabijo zgolj 
za namene, ki so za vsako področje, program, podpro-
gram oziroma dejavnost predvideni s tem razpisom in 
Odlokom o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev 
letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, 
št. 21/19 in 25/19).

Proste kapacitete po posameznih vadbenih eno-
tah v mreži javnih športnih objektov in javnih športnih 
objektov v upravljanju koncesionarja in namen uporabe 
javnih športnih objektov v znesku do 2.020.000 evrov ter 
za športne objekte in površine za šport v naravi, ki niso 
vključeni v mrežo javnih športnih objektov se za izvedbo 
Letnega programa športa opredelita in objavita v raz-
pisni dokumentaciji. MOM bo sofinancirala ure vadbe 
v drugih športnih objektih v lasti MOM in ostalih špor-
tnih objektih, ki niso v lasti MOM (lastni športni objekti 
in telovadnice), glede na obseg vadbe in vrednotenje 
programov, vendar največ do 280.000 evrov.

Prednost pri uporabi prostora v mreži javnih špor-
tnih objektov imajo dejavnosti programov Prostočasne 
športne vzgoje šolskih otrok ter dejavnosti programov 
vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za 
otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport.

Enota za izvedbo vadbe se pri dodeljevanju upora-
be prostora upošteva 60 minut (npr. 45 min = ¾ enote, 
90 min = 1 ½ enote).

Enota za izvedbo tekmovanj predstavlja zagotavlja-
nje pogojev za izvedbo domačih tekem uradnih tekmo-
valnih sistemov v skladu s standardi nacionalnih oziro-
ma mednarodnih panožnih športnih zvez.

Vsak prejemnik za uporabo javnih športnih objektov 
krije le dodatne stroške priprave športnega objekta, ki 
presegajo normative nacionalnih oziroma mednarodnih 
panožnih športnih zvez, po veljavnem ceniku upravljav-
ca športnega objekta.

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

Komisija lahko na podlagi prejetih vlog in razpo-
ložljivih kapacitet na javni športnih objektih ter drugih 
športnih objektih in površinah za šport v naravi, pri dode-
ljevanju brezplačne uporabe ali sofinanciranju prostora, 
upošteva specifike posamezne športne panoge.

b. Sofinanciranje programov
Odobrena denarna sredstva iz tega razpisa lahko 

izbrani vlagatelji namenijo in uporabijo zgolj za namene, 
ki so za vsako področje, program, podprogram oziroma 
dejavnost predvideni s tem razpisom in Odlokom o izbiri 
in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa 
športa v Mestni občini (MUV, št. 21/19 in 25/19).

Sofinancirali se bodo izključno programi oziroma 
dejavnosti, ki imajo zaključeno finančno konstrukcijo, 
kar pomeni, da morajo biti predvideni odhodki (izdatki 
oziroma stroški) enaki predvidenim prihodkom (prihodki 
so seštevek vseh prejemkov vlagatelja skupaj z zapro-
šenimi sredstvi MOM oziroma občinski proračun). Za-
ključena finančna konstrukcija pomeni, da ima vlagatelj 
za posamezen program oziroma dejavnost zagotovljene 
finančne vire za izvedbo, pri čemer dodeljena sredstva 
MOM za posamezen program oziroma dejavnost ne 
smejo biti višja od razpisanih sredstev. Dejavnosti ozi-
roma programi, ki bodo imeli neustrezne, nezaključene 
oziroma nerealne finančne konstrukcije bo komisija za-
vrnila.

Volontersko delo mora biti v vlogi na Javni razpis 
opredeljeno v finančni konstrukciji prijavnega obrazca 
posamezne dejavnosti. Upravičen strošek za uvelja-
vljanje volonterskega dela je povračilo stroškov, skladno 
s 31. členom Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, 
št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).

Sofinanciranje dejavnosti se izvede na podlagi zah-
tevka. Izvajalcu se na podlagi pogodbe in vloženega 

zahtevka odobri črpanje vseh dodeljenih sredstev na 
razpisu. Namenska poraba in gospodarno porabo sred-
stev se presoja med samim izvajanjem dejavnosti ter ob 
oddaji vsakega zahtevka.

Izplačilo po posameznem zahtevku lahko predsta-
vljajo največ do 100 % upravičenih stroškov.

Zahtevke za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2021, je 
potrebno oddati najkasneje do 31. 7. 2021.

Pri prvem zahtevku, za obdobje po 30. 6. 2021, je 
potrebno oddati poročilo z dokazili o plačanih stroških, 
ki so nastali v obdobju od 1. 1. do 30. 6. in so bili prika-
zani v aplikaciji pri zahtevkih za to obdobje. Po 31. 7. 
2021 stroškov za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2021 ni več 
možno prilagati in se ne štejejo kot upravičeni stroški.

Rok za predložitev zadnjega e-zahtevka za obdobje 
od 1. 7. do 31. 12. 2021 je 10. december 2021, razen za 
prireditve, tekmovanja in mestne panožne športne šole 
izvedene v decembru 2021 je rok za predložitev e-zah-
tevka najkasneje do 15. 1. 2021.

Zaključno vsebinsko poročilo za obdobje od 1. 1. do 
31. 12. 2021 in poročilo o namenski porabi sredstev za 
obdobje od 30. 6. do 31. 12. 2021 z dokazili o plačanih 
stroških je potrebno oddati najkasneje do 31. 1. 2022.

3. Okvirna višina sredstev za izvedbo razpisanih 
področij, programov, podprogramov in dejavnosti ter 
uporabe objektov

MOM si pridržuje pravico do spremembe okvirne 
višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v proračunu oziroma rebalansu proračuna 
MOM za leto 2021.

Okvirna skupna višina predvidenih razpisanih sred-
stev znaša 4.307.000 evrov.

Okvirne višine sredstev, ki so namenjene izvedbi 
razpisanih programov za leto 2021, po posameznih 
razpisnih področjih, programih, podprogramih in dejav-
nostih znašajo:

Sofinanciranje Letnega programa športa v MOM 
obsega sofinanciranje področij, programov, podprogra-
mov in dejavnosti ter uporabe objektov v naslednjih 
okvirnih zneskih:

Poglavje JR Obrazec Številka Področje, program, podprogram, dejavnosti Okvirna razpisana 
sredstva v evrih

TČ. 5 2.1. Športni programi na področju športa za vse
I. 2.1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
-------- 2.1.1.1. Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
a. 2.1.1.1.1. 123408 Mali sonček

2.1.1.1.1.2. Krosi 2.700
b. 2.1.1.1.2. 123408 Športne dejavnosti za predšolske otroke 27.000
--------- 2.1.1.2. Prostočasna športna vzgoja šolskih otrok
a. 2.1.1.2.1. 123408 Zlati sonček in Krpan

2.1.1.2.1.1. Drsanje 23.400
2.1.1.2.1.2. Planinstvo 3.000
2.1.1.2.1.3. Kolesarstvo 6.000

b. 2.1.1.2.2. 123408 Športne dejavnosti za šoloobvezne otroke 152.000
c. 2.1.1.2.3. 123408 Za izvedbo športnega programa naučimo se plavati

2.1.1.2.3.1. Deset urni plavalni tečaji za prve razrede 56.400
2.1.1.2.3.2. Preverjanje znanja plavanja za šeste razrede 5.760

d. 2.1.1.2.4. 123408 Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke 30.000
-------- 2.1.1.3. Prostočasna športna vzgoja mladine
a. 2.1.1.3.1. 23408 Šolska športna tekmovanja za mladino 12.000
b. 2.1.1.3.2. 123408 Športne dejavnosti za srednješolce (mladino) 32.000
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Poglavje JR Obrazec Številka Področje, program, podprogram, dejavnosti Okvirna razpisana 
sredstva v evrih

II. 2.1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
a. 2.1.2.1. 123408 Športne dejavnosti otrok in mladine s posebnimi potrebami 3.000
III. 2.1.3. Obštudijska športna dejavnost
a. 2.1.3.1. 123408 Športne dejavnosti za študente 4.000
b. 2.1.3.2. 123408 Tekmovanja študentov Univerze v Mariboru 12.000
IV. 2.1.4. Športna rekreacija
a. 2.1.4.1. 123408 Športna rekreacija v okviru Gibaj Maribor – brezplačne 

animacijske prireditve in brezplačna animacijska vadba
22.000

V. 2.1.5. Šport starejših
a. 2.1.5.1. 123408 Strokovno vodena vadba za starejše od 65 let 11.000
VI. 2.2. Športne prireditve in promocija športa – področje športa 

za vse
--------- 2.2.1. Velike športno rekreativne prireditve
a. 2.2.1.1. 123409 Prireditve lokalnega pomena

2.2.1.1.1. – Zimski športni vikend 6.000
2.2.1.1.2. – Športni vikend Maribora 9.000
2.2.1.1.3. – Mariborski mestni tek 17.000
2.2.1.1.4. – Festival mariborskega športa 4.500
2.2.1.1.5. – Urbani polmaraton Run4motion 3.000
2.2.1.1.6. – Športna pomlad 2.500
2.2.1.1.7. – ZZ – Rolano mesto 1.500
2.2.1.1.8. – Nočni tek na Kalvarijo 1.000

------- 2.2.2. Druge športno rekreativne prireditve
b. 2.2.2.1. 123409 Druge športno rekreativne prireditve 12.000
TČ. 6 3.1. Športni programi na področju tekmovalnega športa
I. 3.1.1. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 

in vrhunski šport
a. 3.1.1.1. 123411 Dejavnost vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih 

sistemov za otroke in mladino usmerjene v kakovostni in 
vrhunski šport

3.1.1.1.1. Individualne panoge 450.000
3.1.1.1.2. Kolektivne panoge 316.000

b. 3.1.1.2. 123411 Mestne panožne športne šole – strokovno izobražen 
kader, v katerih so vključeni otroci in mladi, usmerjeni 
v vrhunski in kakovostni šport

324.000

II. 3.1.2. Kakovostni šport
3.1.2.1. 123411 Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih 

sistemov kakovostnega športa
30.000

3.1.2.2. 123411 Dejavnost vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih 
sistemov za mlajše člane, ki prestopijo iz mladinske 
v članske selekcije uradnih tekmovalnih sistemov

30.000

III.  3.1.3. Vrhunski šport
3.1.3.1. 123411 Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih 

sistemov vrhunskega športa
75.000

IV. 3.2. Športne prireditve in promocija športa – področje 
tekmovalnega športa

a. 3.2.1. 123409 Velika mednarodna tekmovanja in prireditve 30.000
ZLATA LISICA, svetovni pokal za ženske v smučanju
MERCEDES – BENZ UCI MOUNTAIN BIKE WORLD 
CUP, svetovni pokal v gorskem kolesarstvu
Evropsko prvenstvo v gorskem kolesarstvu

b. 3.2.2. 123409 Druga mednarodna tekmovanja in prireditve 45.000
c. 3.2.3. 123409 Nastopi v evropskih klubskih ligaških tekmovanjih, drugih 

velikih ligaških tekmovanjih, v svetovnih pokalih in drugih 
velikih mednarodnih tekmovanjih

3.2.3.2. Ostala tekmovanja 33.000
d. 3.2.4. 123409 Športnik leta Maribora 2020 18.000
e. 3.2.5. 123415 Olimpijski festival evropske mladine 2023 100.000
TČ. 7 4. Šport invalidov
I. 4.1. Šport invalidov – področje športa za vse
-------- 4.1.1. Prostočasna športna rekreacija
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Poglavje JR Obrazec Številka Področje, program, podprogram, dejavnosti Okvirna razpisana 
sredstva v evrih

a. 4.1.1.1. 123403 Dejavnosti množičnega športa invalidov 16.000
II. 4.2. Šport invalidov – področje tekmovalnega športa
--------- 4.2.1. Vrhunski šport invalidov
a. 4.2.1.1. 123403 Dejavnosti vrhunskega športa invalidov 2.000
III. 4.2.2. Športne prireditve in promocija – šport invalidov
a. 4.2.2.1. 123403 Športno rekreativne prireditve in druga mednarodna 

tekmovanja in prireditve, evropska ligaška tekmovanja in 
svetovni pokali

2.000

TČ. 8 5. Razvojna dejavnost v športu
a. 5.1. 123413 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 

delavcev v športu
5.000

b. 5.2. 123413 Založništvo E – revija 2.000
TČ. 9 6. Organiziranost v športu
I. 6.1. Delovanje športnih organizacij
a. 6.1.1. 123412 Delovanje občinske športne zveze 33.000
b. 6.1.2. 123412 Delovanje ostalih zvez društev 5.000
c. 6.1.3. 123412 Delovanje športnih društev 32.240

Poglavje 
2.a. – 
uveljavlja 
se na 
programskih 
obrazcih 

123414 Športni objekti in površine za šport v naravi 

123414 Objekti v upravljanju Športnih objektov Maribor 1.990.000
123414 Objekti v upravljanju javnega podjetja Marprom d.o.o. 30.000
123414 Ostali športni objekti 280.000

4. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo:
– športna društva in športne zveze, registrirane 

v Republiki Sloveniji;
– športna društva in športne zveze Slovencev v za-

mejstvu v Italiji, Avstriji in na Madžarskem;
– zavodi za šport po Zakonu o športu (ZŠpo-1);
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejav-

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

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

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

– lokalne skupnosti;
– samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za 

opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
– zasebni športni delavci.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost 

pri izvajanju programov in področij letnega programa 
športa.

Ne glede na prejšnji odstavek imajo pod enakimi 
pogoji pri izvajanju športnih programov (1. točka prvega 
odstavka 6. člena Zakona o športu) prednost pri izvaja-
nju letnega programa športa športna društva in športne 
zveze, registrirane v Republiki Sloveniji in zavodi s po-
dročja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne 
programe.

Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter dodelitve 
sredstev in uporabe prostora v javnih športnih objektih 
in ostalih športnih objektih imajo izvajalci, ki izpolnjujejo 
naslednje splošne pogoje:

– so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu,
– imajo sedež oziroma stalno prebivališče v MOM 

in delujejo za območje MOM najmanj dve leti ter izvajajo 
dejavnost pretežno za prebivalce MOM,

– imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske 
pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih progra-
mov in izvajajo programe športa s svojimi strokovnimi 
kadri,

– ima športno društvo urejeno zbirko članstva in 
udeležencev programov, druge statusno pravne oblike 
pa zbirko udeležencev programov,

– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do 
MOM in njenih povezanih oseb,

– zagotavljajo izvedbo programov športa v skladu 
z načeli trajnostnega razvoja do ljudi in narave,

– izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem odlo-
kom, LPŠ in razpisno dokumentacijo.

Status izvajalca lahko dobi vsak vlagatelj, ki izpol-
njuje pogoje iz prejšnjega odstavka in:

– se mu sofinancira dejavnost iz proračuna MOM ali
– se mu dodeli uporaba prostora v mreži javnih 

športnih objektov in javnih športnih objektov v upravlja-
nju koncesionarja ali sofinancira uporaba ostalih špor-
tnih objektov.

V primeru zamenjave strokovnega delavca, mora 
biti nov strokovni delavec enake ali višje stopnje izobraz-
be oziroma usposobljenosti in primerljivih kompetenc.

5. Predmet sofinanciranja in posebni pogoji za kan-
didiranje na razpisu športa za vse

Posebni kriterij v programih prostočasne športne 
vzgoje predšolskih in šoloobveznih otrok ter športne 
vzgoje mladine je, da se posameznemu vlagatelju sofi-
nancira največ 20 dejavnosti (vadbenih skupin).
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I. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
a. Mali sonček, Obrazec 2.1.1.1.1.
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno 

vodenih prostočasnih dejavnosti s področja krosa v ma-
riborskih vrtcih.

Prednost imajo izvajalci oziroma vlagatelji, kateri 
lahko izvedejo celotno dejavnost krosov.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje izvedbe celotnega programa, upravičeni stroški 
programa so stroški strokovnega dela in drugi stroški 
neposredne izvedbe dejavnosti (materiala, blaga in sto-
ritev).

Za izvedbo dejavnosti se zagotovi se brezplačna 
uporaba javnih športnih objektov, ki so v upravljanju 
Športnih objektov Maribor.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlaga-
telj, ki:

– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;

– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi po-
sameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci 
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev;

– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobni-
mi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok, 
ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, 
določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni 
dokumentaciji;

– ima podpisan dogovor z društvom, ki bo izvajal 
program in ga priložijo k prijavi na javni razpis;

– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno kon-
strukcijo dejavnosti.

b. Športne dejavnosti za predšolske otroke, Obra-
zec 2.1.1.1.2.

Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno 
vodenih celoletnih prostočasnih dejavnosti za predšol-
ske otroke, ki jih izvaja strokovno usposobljen kader 
športnih društev.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 60 
ur stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi 
vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane dejav-
nosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira 
v višini največ do 10 evrov. Pri redno zaposlenih strokov-
nih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega 
kadra in sorazmerni del regresa. Pri samostojnih pod-
jetnikih, samostojnih športnih delavcih in študentskemu 
servisu se sofinancira strošek storitve. Pri volonterskem 
delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane stro-
kovnega kadra.

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi upo-
raba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so 
v upravljanju Športnih objektov Maribor ali drugih špor-
tnih objektov do 60 enot uporabe objekta.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlaga-
telj, ki:

– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;

– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi po-
sameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci 

kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev;

– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobni-
mi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok, 
ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, 
določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni 
dokumentaciji;

– zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih 
je najmanj 6 in največ 15 udeležencev na strokovnega 
delavca;

– izvaja posamezno dejavnost v letnem obsegu 
najmanj 45 ur;

– v kolikor društvo program izvaja na podlagi do-
govora z zavodom (javni vrtec), mora dogovor priložiti 
k prijavi na razpis;

– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno kon-
strukcijo dejavnosti.

Prostočasna športna vzgoja šolskih otrok
a. Zlati sonček in Krpan, Obrazec 2.1.1.2.1.
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno 

vodenih prostočasnih dejavnosti s področja drsanja na 
ledu, planinstva in kolesarstva v mariborskih osnovnih 
šolah.

Prednost imajo izvajalci oziroma vlagatelji, kateri 
lahko izvedejo celotno dejavnost drsanja ali planinstva 
ali kolesarstva.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje izvedbe celotnega programa, upravičeni stroški 
programa so stroški strokovnega dela in drugi stroški 
neposredne izvedbe dejavnosti (materiala, blaga in sto-
ritev).

Za izvedbo dejavnosti se zagotovi se brezplačna 
uporaba javnih športnih objektov, ki so v upravljanju 
Športnih objektov Maribor.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlaga-
telj, ki:

– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;

– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi po-
sameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci 
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev;

– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobni-
mi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok, 
ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, 
določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni 
dokumentaciji;

– ima podpisan dogovor z osnovnimi šolami, za 
katere dejavnost izvajajo in ga priložijo k prijavi na javni 
razpis;

– ima podpisan dogovor z društvom, ki bo izvajal 
program in ga priložijo k prijavi na javni razpis;

– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno kon-
strukcijo dejavnosti.

b. Športne dejavnosti za šoloobvezne otroke, Obra-
zec 2.1.1.2.2.

Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno 
vodenih celoletnih prostočasnih dejavnosti za šoloob-
vezne otroke, ki jih izvaja strokovno usposobljen kader 
športnih društev.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 168 / 20. 11. 2020 / Stran 2405 

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 80 ur 
stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi 
vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane dejav-
nosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira 
v višini največ do 10 evrov. Pri redno zaposlenih strokov-
nih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega 
kadra in sorazmerni del regresa. Pri samostojnih pod-
jetnikih, samostojnih športnih delavcih in študentskemu 
servisu se sofinancira strošek storitve. Pri volonterskem 
delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane stro-
kovnega kadra.

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi upora-
ba prostora v javnih športnih objektov, ki so v upravljanju 
Športnih objektov Maribor ali drugih športnih objektov do 
80 enot uporabe objekta.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlaga-
telj, ki:

– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;

– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi po-
sameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci 
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev;

– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobni-
mi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok, 
ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, 
določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni 
dokumentaciji;

– zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih 
je najmanj 8 in največ 20 udeležencev na strokovnega 
delavca;

– izvaja posamezno dejavnost v letnem obsegu 
najmanj 60 ur;

– v kolikor društvo program izvaja na podlagi do-
govora z zavodom (javna osnovna šola), mora dogovor 
priložiti k prijavi na razpis;

– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno kon-
strukcijo dejavnosti.

c. Za izvedbo športnega programa naučimo se pla-
vati, Obrazec 2.1.1.2.3.

Razpisuje se izpeljava kakovostno vodenih brez-
plačnih 10 urnih tečajev plavanja za prve razrede in 
preverjanj znanja plavanja za šeste razrede za maribor-
ske osnovne šole.

Prednost imajo izvajalci oziroma vlagatelji, kateri 
lahko izvedejo celoten program brezplačnih 10 urnih 
tečajev plavanja za prve razrede in preverjanj znanja 
plavanja za šeste razrede za mariborske osnovne šole.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje izvedbe celotnega programa, upravičeni stroški 
programa so stroški strokovnega dela in drugi stroški 
neposredne izvedbe dejavnosti (materiala, blaga in sto-
ritev).

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlaga-
telj, ki:

– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,

– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi po-
sameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci 
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega de-

janja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– ima podpisan dogovor z osnovnimi šolami, za 
katere dejavnost izvajajo in ga priložijo k prijavi na javni 
razpis,

– ima podpisan dogovor z društvom, ki bo izvajal 
program in ga priložijo k prijavi na javni razpis,

– bodo takoj po zaključku posameznega tečaja ali 
testiranja oddali poročilo o izvedbi v spletno aplikacijo 
NSP;

– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno kon-
strukcijo dejavnosti.

d. Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otro-
ke, Obrazec 2.1.1.2.4.

Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe 
brezplačnih dejavnosti osnovnošolskih športnih tekmo-
vanj v:

– individualne športne panoge: atletika-stadionska, 
atletika-kros, badminton, gimnastika, judo, plavanje, 
alpsko smučanje, deskanje na snegu, tek na smučeh, 
namizni tenis, šah, streljanje.

– kolektivne športne panoge: nogomet, košarka, 
odbojka, mala odbojka, odbojka na mivki, rokomet in 
košarka 3 na 3.

Prednost imajo izvajalci oziroma vlagatelji, kateri 
lahko izvedejo celoten program razpisanih šolskih špor-
tnih tekmovanj.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje izvedbe celotnega programa, upravičeni stroški 
programa so stroški strokovnega dela in drugi stroški ne-
posredne izvedbe dejavnosti (materiala, blaga in storitev).

Za izvedbo dejavnosti šolskih športnih tekmovanj 
se zagotovi tudi uporaba prostora v javnih športnih 
objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor 
ali drugih športnih objektov.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega de-

lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;

– zagotovi ustrezne sodniške in druge strokovne 
delavce z licenco nacionalne panožne športne zveze 
oziroma tekmovanja izvedejo v skladu z uradnimi raz-
pisi tekmovanj, ki so objavljeni v Informatorju 2020/21 
in 2021/22;

– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi po-
sameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci 
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev;

– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno kon-
strukcijo dejavnosti.

Prostočasna športna vzgoja mladine
a. Šolska športna tekmovanja za mladino, Obrazec 

2.1.1.3.1.
Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe 

brezplačnih dejavnosti šolskih športnih tekmovanj v:
– individualne športne panoge: atletika-stadionska, 

badminton, alpsko smučanje, deskanje na snegu, stre-
ljanje,

– kolektivne športne panoge: nogomet, košarka, 
odbojka, odbojka na mivki, rokomet.

Prednost imajo izvajalci oziroma vlagatelji, kateri 
lahko izvedejo celoten program razpisanih srednješol-
skih športnih tekmovanj.
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Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje izvedbe celotnega programa, upravičeni stroški 
programa so stroški strokovnega dela in drugi stroški 
neposredne izvedbe dejavnosti (materiala, blaga in sto-
ritev).

Za izvedbo dejavnosti šolskih športnih tekmovanj 
se zagotovi tudi uporaba prostora v javnih športnih 
objektih, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor, 
ali drugih športnih objektov.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega de-

lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;

– zagotovi ustrezne sodniške in druge strokovne 
delavce z licenco nacionalne panožne športne zveze 
oziroma tekmovanja izvedejo v skladu z uradnimi raz-
pisi tekmovanj, ki so objavljeni v Informatorju 2020/21 
in 2021/22;

– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi po-
sameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci 
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev;

– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno kon-
strukcijo dejavnosti.

b. Športne dejavnosti za srednješolce (mladino), 
Obrazec 2.1.1.3.2.

Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno 
vodenih celoletnih prostočasnih dejavnosti za mladi-
no, ki jih izvaja strokovno usposobljen kader športnih 
društev.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 80 ur 
stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi 
vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane dejav-
nosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira 
v višini največ do 10 evrov. Pri redno zaposlenih strokov-
nih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega 
kadra in sorazmerni del regresa. Pri samostojnih pod-
jetnikih, samostojnih športnih delavcih in študentskemu 
servisu se sofinancira strošek storitve. Pri volonterskem 
delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane stro-
kovnega kadra.

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi upo-
raba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so 
v upravljanju Športnih objektov Maribor, ali drugih špor-
tnih objektov do 80 enot uporabe objekta.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlaga-
telj, ki:

– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;

– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi po-
sameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci 
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev;

– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobni-
mi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok, 
ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, 
določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni 
dokumentaciji;

– zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih 
je najmanj 8 in največ 20 udeležencev na strokovnega 
delavca;

– izvaja posamezno dejavnost v letnem obsegu 
najmanj 60 ur;

– v kolikor društvo program izvaja na podlagi do-
govora z zavodom (srednja šola), mora dogovor priložiti 
k prijavi na razpis;

– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno kon-
strukcijo dejavnosti.

II. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 
s posebnimi potrebami

a. Športne dejavnosti otrok in mladine s posebnimi 
potrebami, Obrazec 2.1.2.1.

Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno 
vodenih celoletnih prostočasnih dejavnosti za otroke in 
mladino s posebnimi potrebami, ki jih izvaja strokovno 
usposobljen kader z ustreznimi licencami oziroma kom-
petencami.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 80 
ur stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi 
vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane dejav-
nosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira 
v višini največ do 15 evrov. Pri redno zaposlenih strokov-
nih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega 
kadra in sorazmerni del regresa. Pri samostojnih pod-
jetnikih, samostojnih športnih delavcih in študentskemu 
servisu se sofinancira strošek storitve. Pri volonterskem 
delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane stro-
kovnega kadra.

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi upo-
raba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so 
v upravljanju Športnih objektov Maribor ali drugih špor-
tnih objektov do 80 enot uporabe objekta.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlaga-
telj, ki:

– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;

– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi po-
sameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci 
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev;

– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobni-
mi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok, 
ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, 
določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni 
dokumentaciji;

– zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih 
so najmanj 4 in največ 8 udeležencev na strokovnega 
delavca (izjema so dejavnosti plavanja in smučanja, kjer 
se zagotovi varno izvajanje dejavnosti);

– izvaja posamezno dejavnost v letnem obsegu 
najmanj 60 ur;

– v kolikor društvo program izvaja na podlagi do-
govora z zavodom, mora dogovor priložiti k prijavi na 
razpis;

– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno kon-
strukcijo dejavnosti.

III. Obštudijska športna dejavnost
a. Športne dejavnosti za študente, Obrazec 2.1.3.1.
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno 

vodenih celoletnih prostočasnih dejavnosti za študen-
te Univerze v Mariboru z začasnim ali stalnim prebi-
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vališčem v MOM, ki jih izvaja strokovno usposobljen 
kader.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 80 ur 
stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi 
vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane dejav-
nosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira 
v višini največ do 10 evrov. Pri redno zaposlenih strokov-
nih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega 
kadra in sorazmerni del regresa. Pri samostojnih pod-
jetnikih, samostojnih športnih delavcih in študentskemu 
servisu se sofinancira strošek storitve. Pri volonterskem 
delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane stro-
kovnega kadra.

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi upo-
raba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so 
v upravljanju Športnih objektov Maribor ali drugih špor-
tnih objektov do 80 enot uporabe objekta.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlaga-
telj, ki:

– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;

– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobni-
mi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu vade-
čih, ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, 
določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni 
dokumentaciji;

– zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih 
je najmanj 8 in največ 20 udeležencev na strokovnega 
delavca;

– udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisanega progra-
ma vadbe – študenti Univerze v Mariboru;

– izvajajo dejavnosti, ki niso del visokošolskih ali 
višješolskih študijskih programov ali dejavnosti, ki so 
sofinancirane iz tega naslova;

– udeleženci morajo predložiti ustrezno dokazilo 
(potrdilo o vpisu), da izpolnjujejo pogoj razpisanega 
programa vadbe;

– izvaja posamezno dejavnost v letnem obsegu 
najmanj 60 ur;

– v kolikor društvo program izvaja na podlagi do-
govora z zavodom, mora dogovor priložiti k prijavi na 
razpis;

– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno kon-
strukcijo dejavnosti.

b. Tekmovanja študentov Univerze v Mariboru, 
Obrazec 2.1.3.2.

Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe 
brezplačnih dejavnosti tekmovanja študentov Univerze 
v Mariboru, ki jih izvajajo športna društva ali zveze dru-
štev za študente Univerze v Mariboru pod okriljem Slo-
venske univerzitetne športne zveze (SUSA).

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje izvedbe celotnega programa, upravičeni stroški 
programa so stroški strokovnega dela in drugi stroški 
neposredne izvedbe dejavnosti (materiala, blaga in sto-
ritev).

Za izvedbo dejavnosti študentskih športnih tekmo-
vanj se zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih 
športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov 
Maribor ali drugih športnih objektov.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlaga-
telj, ki:

– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno kon-
strukcijo dejavnosti.

IV. Športna rekreacija
a. Športna rekreacija v okviru programa Gibaj Ma-

ribor – brezplačne animacijske prireditve in brezplačna 
animacijska vadbe, Obrazec 2.1.4.1.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje upravičenih stroškov za dejavnosti, ki se izvajajo 
v okviru programa Gibaj Maribor:

– brezplačna animacijska vadba,
– brezplačna vodena vadba.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-

ciranje izvedbe celotnega programa, upravičeni stroški 
programa so stroški strokovnega dela in drugi stroški 
neposredne izvedbe dejavnosti (materiala, blaga in sto-
ritev).

Za izvedbo dejavnosti športne rekreacije v okviru 
programa Gibaj Maribor se zagotovi tudi uporaba pro-
stora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju 
Športnih objektov Maribor ali drugih športnih objektov.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlaga-
telj, ki:

– ima status občinske športne zveze,
– zagotovi strokovni kader, ki mora imeti strokovno 

izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zako-
nom o športu,

– v sklopu projekta Gibaj Maribor zagotovi program, 
ki vključuje najmanj 15 celoletnih dejavnosti, v letnem 
obsegu najmanj 45 ur za posamezno dejavnost,

– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno kon-
strukcijo dejavnosti.

Za izvedbo posameznega sklopa dejavnosti pro-
jekta Gibaj Maribor bo lahko izbran le vlagatelj, ki bo 
izbran na področju Delovanja športnih organizacij. Vla-
gatelj oziroma nosilec mora imeti za vsako prijavljeno 
dejavnost z izvajalcem dejavnosti podpisan dogovor 
za celotno obdobje trajanja sofinanciranja od 1. 1. do 
31. 12. 2021 in mora biti podpisan pred začetkom izva-
janja dejavnosti (1. 1. 2021).

V. Šport starejših
a. Strokovno vodena vadba za starejše od 65 let, 

Obrazec 2.1.5.1.
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno 

vodenih celoletnih prostočasnih dejavnosti za starejše 
od 65 let, ki jih izvaja strokovno usposobljen kader.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 80 ur 
stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi 
vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane dejav-
nosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira 
v višini največ do 10 evrov. Pri redno zaposlenih strokov-
nih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega 
kadra in sorazmerni del regresa. Pri samostojnih pod-
jetnikih, samostojnih športnih delavcih in študentskemu 
servisu se sofinancira strošek storitve. Pri volonterskem 
delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane stro-
kovnega kadra.

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi upo-
raba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so 
v upravljanju Športnih objektov Maribor ali drugih špor-
tnih objektov do 80 enot uporabe objekta.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlaga-
telj, ki:

– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;

– vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisanega pro-
grama vadbe – starejši od 65 let;
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– vsi udeleženci morajo predložiti ustrezno dokazi-
lo (pristopno izjavo), da izpolnjujejo pogoj razpisanega 
programa vadbe;

– zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih 
je najmanj 6 in največ 12 udeležencev na strokovnega 
delavca;

– izvaja posamezno dejavnost v letnem obsegu 
najmanj 60 ur;

– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno kon-
strukcijo dejavnosti.

VI. Športne prireditve in promocija športa – podro-
čje športa za vse

Velike športno rekreativne prireditve:
a. Prireditve lokalnega pomena, Obrazec 2.2.1.1.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-

ciranje stroškov strokovnega dela in drugih stroškov 
neposredne izvedbe (materiala, blaga in storitev) nasle-
dnjih velikih športno rekreativnih prireditev:

– Zimski športni vikend
– Športni vikend Maribora
– Mariborski mestni tek
– Festival mariborskega športa
– Urbani polmaraton Ran4motion
– Športna pomlad
– ZZ – Rolano mesto
– Nočni tek na Kalvarijo
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 

za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlaga-

telj, ki:
– priloži program prireditve iz katerega je razvidna 

mednarodna oziroma lokalna odmevnost, množičnost, 
raven prireditve in ustreznost vsebine (pretežno športna);

– prireditev izvede na območju MOM;
– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno kon-

strukcijo dejavnosti.
Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Ma-

ribor:
– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predsta-

vitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje 
sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor 
z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) 
(»Mestna občina Maribor« z grbom in predpisano obliko 
pisave),

– na vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu, 
kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP navajati ime 
Mestna občina Maribor in grb (v kolikor se dogodek 
oglašuje tudi na reklamnih panojih in oglasnih panojih, je 
tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje),

– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na 
spletnih straneh,

– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina 
Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot 
mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa 
in prireditve prihaja.

b. Druge športno rekreativne prireditve, Obrazec 
2.2.2.1.

Razpisuje se izpeljava kakovostno vodenih dosto-
pnih športnih prireditev, ki se izvedejo v Mestni občini 
Maribor.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje stroškov strokovnega dela in drugih stroškov 
neposredne izvedbe (materiala, blaga in storitev).

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlaga-
telj, ki:

– priloži program prireditve iz katerega je razvidna 
mednarodna oziroma lokalna odmevnost, množičnost, 

raven prireditve in ustreznost vsebine (pretežno šport-
na);

– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno kon-
strukcijo dejavnosti.

Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Ma-
ribor:

– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predsta-
vitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje 
sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor 
z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) 
(»Mestna občina Maribor« z grbom in predpisano obliko 
pisave),

– na vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu, 
kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP navajati ime 
Mestna občina Maribor in grb (v kolikor se dogodek 
oglašuje tudi na reklamnih panojih in oglasnih panojih, je 
tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje),

– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na 
spletnih straneh,

– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina 
Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot 
mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa 
in prireditve prihaja.

6. Predmet sofinanciranja in posebni pogoji za kan-
didiranje na razpisu tekmovalnega športa

I. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v ka-
kovostni in vrhunski šport

a. Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmoval-
nih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovo-
stni in vrhunski šport, Obrazec 3.1.1.1.

Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmo-
valnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kako-
vostni in vrhunski šport se sofinancira izpeljava kakovo-
stno vodenih in dostopnih dejavnosti vadbe in tekmovanj 
uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

Vlagatelj mora v svoji vlogi prijaviti vadbene skupi-
ne, v katerih so vključeni športniki, ki dejansko skupaj 
vadijo in nastopajo na tekmovanjih uradnega tekmoval-
nega sistema. V sofinanciranje posamezne vadbene 
skupine so vključeni le športniki, ki ustrezajo prijavljeni 
starostni kategoriji vadbene skupine, skladno z uradno 
potrjenim tekmovalnim sistemom. Le ti se uvrstijo v vre-
dnotenje športnih panog in izbiro sofinanciranih dejavno-
sti izvajalcev letnega programa športa v MOM.

Pri vrednotenju športnih panog predstavlja absolu-
tno število športnikov v programu vsoto športnikov vseh 
starostnih kategorij, ki vadijo in tekmujejo v starostno 
ustrezni kategoriji uradnega tekmovalnega sistema.

Pri vrednotenju športnih panog in izbiri sofinancira-
nih dejavnosti izvajalcev letnega programa športa abso-
lutno število športnikov v programu predstavlja število 
športnikov sofinancirane dejavnosti.

Vlagatelji lahko za dejavnosti vadbe in tekmovanj 
uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v okviru vloge 
zaprosijo za sofinanciranje stroškov strokovnega dela. 
Upravičen strošek za sofinanciranje dejavnosti so lahko 
tudi stroške priprav, tekmovanj in športne opreme v višini 
do 40 % znotraj dodeljenih sredstev za sofinanciranja 
dela strokovnih delavcev.

Vlagatelji lahko zaprosijo, ob upoštevanju pirami-
dalnega sistema, za več dejavnosti (več vadbenih sku-
pin) znotraj posamezne starostne kategorije (starejših 
dečkov, kadetov in mladincev) le v primeru, da izvajajo 
v tej starostni kategoriji dejavnosti, v katere so vključeni 
športniki, ki nastopajo v uradnem tekmovalnem siste-
mu na najvišji ravni uradnega tekmovalnega sistema. 
Le ti se uvrstijo v vrednotenje športnih panog in izbiro 
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sofinanciranih dejavnosti izvajalcev letnega programa 
športa v MOM.

Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofi-
nancira strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni 
del regresa. Pri samostojnih podjetnikih, študentskem 
delu in zasebnih športnih delavcih se sofinancira strošek 
storitve, ki se nanaša na delo strokovnega kadra, ki ne-
posredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi 
športnike/ekipe na tekmovanjih. Pri volonterskem delu 
se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovne-
ga kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene 
skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih.

Dodeljena višina sredstev za sofinanciranja dela 
strokovnih delavcev je namenjena dejavnostim (vadbe-
nim skupinam), ki izpolnjujejo pogoj, da je vanje vklju-
čenih najmanj 8 športnikov v individualnih in najmanj 
12 športnikov v kolektivnih športnih panogah. V kolikor 
komisija presodi upravičenost manjšega števila športni-

kov v dejavnosti, se le te sofinancirajo v sorazmernem 
deležu števila športnikov, vendar ne manjšega od 4 pri 
individualnih in 8 pri kolektivnih športnih panogah.

Posameznemu strokovnemu delavcu se lahko so-
financira delo v največ dveh dejavnostih na področju 
tekmovalnega športa (vadbeni skupini), pri čemer velja 
omejitev:

– pri kolektivnih športnih panogah se sofinancira 
delo strokovnih delavcev dveh vadbenih skupin iste 
starostne kategorije le pod pogojem, da ločeno vadijo 
in tekmujejo kot ekipa uradnega tekmovalnega siste-
ma.

Drobljenje športnikov iste starostne kategorije na 
več dejavnosti, kot se dejansko izvaja v resnici, po-
sledično pomeni zavrnitev celotne vloge vlagatelja ali 
prekinitev pogodbe.

Stroški programov državnih reprezentanc niso 
upravičen strošek.

Višina sofinanciranja strokovnega dela v posamezni dejavnosti po posameznih starostnih kategorijah – usposo-
bljen strokovni kader:

Starostna kategorija Okvirna najvišja vrednost v evrih (do 20 evrov/uro) Letni obseg vadbe (enote)
mladinci/mladinke do 8.000 do 400 
kadeti/kadetinje do 6.000 do 320 
starejši dečki/deklice do 4.800 do 240 
mlajši dečki/deklice do 3.200 do 160 

Višina sofinanciranja strokovnega dela v posamezni dejavnosti po posameznih starostnih kategorijah – izobražen 
strokovni kader:

Starostna kategorija Okvirna najvišja vrednost v evrih (do 25 evrov/uro) Letni obseg vadbe (enote)
mladinci/mladinke do 10.000 do 400 
kadeti/kadetinje do 8.000 do 320 
starejši dečki/deklice do 6.000 do 240 
mlajši dečki/deklice do 4.000 do 160 

Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba 
v javnih športnih objektih, ki so v upravljanju ŠOM.

Vlagatelji 1. skupine športnih panog lahko v okviru 
vloge zaprosijo za dodelitev uporabe prostora v mreži 
javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih 
objektov Maribor ali drugih športnih objektov za izvedbo 
programa v obsegu:

– mlajši dečki in deklice v obsegu do 160 enot,
– starejši dečki in deklice v obsegu do 240 enot,
– kadeti in kadetinje v obsegu do 320 enot,
– mladinci in mladinke v obsegu do 400 enot.
Za športno panogo alpsko smučanje se lahko do-

deli uporaba javnih športnih objektov, ki so v upravljanju 
javnega podjetja Marprom d.o.o..

Vlagatelji 2., 3. in 4. skupine športnih panog lahko 
v okviru vloge zaprosijo za dodelitev uporabe prosto-
ra v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju 
Športnih objektov Maribor ali drugih športnih objektov za 
izvedbo programa v obsegu:

– mlajši dečki in deklice v obsegu do 120 enot,
– starejši dečki in deklice v obsegu do 180 enot,
– kadeti in kadetinje v obsegu do 240 enot,
– mladinci in mladinke v obsegu do 300 enot.
V primeru, da razpisna komisija presodi neracio-

nalnost zaprošene uporabe prostora z več dejavnostmi 
(vadbenimi skupinami) znotraj iste starostne kategorije, 
lahko določi obseg le posameznim dejavnostim ali so-

razmerno zmanjša obseg. Prav tako lahko komisija v iz-
jemnih primerih, v skladu s cilji Letnega programa športa 
za leto 2021 na področju tekmovalnega športa, presodi 
obratno, vendar ne več kot je določeno v dokumentu 
Olimpijskega komiteja Slovenije: »Velikosti vadbenih 
skupin in letni obseg vadbe v programih športne vzgoje 
otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport (ŠOM KŠ/VŠ)«.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje dejavnosti vadbe in 
tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in 
mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport se 
lahko prijavi vlagatelj, ki:

– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,

– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi po-
sameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci 
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

– izvaja dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih 
tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene 
v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih katego-
rijah uradnega tekmovalnega sistema,
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– izvaja dejavnosti, v katere so vključeni športniki, ki 
so aktivni člani, registrirani pri nacionalni panožni špor-
tni zvezi in nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu 
zveze in izpolnjujejo naslednji pogoj:

– Športne panoge, kjer sezona poteka v koledar-
skem letu znotraj obdobja 1. 1. do 31. 12. – nastop od 
1. 1. 2020 do dneva oddaje vloge na javni razpis.

– Športne panoge, kjer sezona poteka znotraj 
obdobja 1. 9. do 31. 8. – nastop v obdobju 1. 9. 2020 do 
dneva oddaje vloge na javni razpis.

– vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisanega pro-
grama vadbe;

– vsi udeleženci morajo predložiti ustrezno dokazi-
lo, da izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe;

– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno kon-
strukcijo dejavnosti.

Sofinancirani izvajalci dejavnosti vadbe in tekmo-
vanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladi-
no, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, so dolžni 
brezplačno vključevati v svoje programe socialno ogro-
žene otroke.

V kolikor je strokovni delavec sofinanciran kot tre-
ner Mestnih panožnih športnih šol, lahko ista vadbena 
skupina prejme največ do 30 % sredstev iz Dejavnosti 
vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za 
otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport, ki jih lahko porabi za stroške priprav, tekmovanj 
in športne opreme.

b. Mestne panožne športne šole v katerih so vklju-
čeni otroci in mladi, usmerjeni v kakovostni in vrhunski 
šport, Obrazec 3.1.1.2.

Programi mestnih panožnih športnih šol otrok, mladi-
ne in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Za dejavnosti Mestnih panožnih športnih šol otrok 
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se 
sofinancira delo strokovno izobraženih delavcev z ustre-
znimi kompetencami, ki načrtujejo, organizirajo, izvajajo, 
spremljajo in vrednotijo proces športne vadbe in tekmo-
vanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport za obdobje 
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Sofinancirajo se tiste 
dejavnosti vlagateljev, ki zagotovijo stalnost strokovnih 
delavcev v celotnem obdobju izvajanja. Predmet sofi-

nanciranja je strošek dela strokovno izobraženih delav-
cev (vodij dejavnosti) po posameznih športnih panogah 
iz 1. skupine.

Vlagatelji lahko za dejavnosti Mestnih panožnih 
športnih šol otrok, mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport, v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje 
stroškov dela strokovno izobraženih delavcev; višina 
sofinanciranja na posameznega strokovnega delavca 
znaša največ do 1.700 evrov na mesec.

Vlagatelj lahko za dejavnosti Mestnih panožnih 
športnih šol otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunskih šport, v okviru vloge zaprosijo za sofi-
nanciranje stroškov dela za posameznega strokovno 
izobraženega delavca za delo v največ dveh vadbenih 
skupinah v skupnem znesku do največ 18.000 evrov. 
Izjema so kondicijski trenerji, ki lahko vodijo največ štiri 
vadbene skupine.

Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofi-
nancira strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni 
del regresa. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih 
športnih delavcih se sofinancira strošek storitve, ki se 
nanaša na delo strokovnega kadra, ki neposredno vodi 
trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe 
na tekmovanjih.

Posameznemu strokovnemu delavcu, ki neposre-
dno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi špor-
tnike/ekipe na tekmovanjih, se lahko sofinancira delo 
v največ dveh dejavnostih na področju tekmovalnega 
športa (vadbeni skupini), pri čemer velja omejitev:

– pri kolektivnih športnih panogah se sofinancira 
delo strokovnih delavcev dveh vadbenih skupin iste 
starostne kategorije le pod pogojem, da ločeno vadijo 
in tekmujejo kot ekipa uradnega tekmovalnega sistema.

Drobljenje športnikov iste starostne kategorije na 
več dejavnosti, kot se dejansko izvaja v resnici, po-
sledično pomeni zavrnitev celotne vloge vlagatelja ali 
prekinitev pogodbe.

Dodeljena višina sredstev za sofinanciranja dela 
strokovnih delavcev je namenjena dejavnostim (vadbe-
nim skupinam), ki izpolnjujejo pogoj, da so se uvrstile 
v vrednotenje Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih 
tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene 
v kakovostni in vrhunski šport.

Okvirna višina sofinanciranja po posameznih starostnih kategorijah:

Starostna kategorija Okvirna najvišja vrednost v evrih (do 25 evrov/uro) Letni obseg vadbe (enote)
mladinci/mladinke do 10.000 do 400 
kadeti/kadetinje do 8.000 do 320 
starejši dečki/deklice do 6.000 do 240 
mlajši dečki/deklice do 4.000 do 160 

Opomba: Za delo kondicijskih trenerjev veljajo polovične vrednosti.

Okvirna predvidena višina sredstev po posameznih 
panogah za Mestne panožne športne šole:

Športna panoga Okvirna višina razpisanih 
sredstev v EUR

Atletika – stadionska do 18.000 EUR
Gimnastika – športna do 18.000 EUR
Hokej na ledu do 18.000 EUR
Judo do 18.000 EUR
Kickboks – WAKO do 18.000 EUR
Košarka do 18.000 EUR
Nogomet do 18.000 EUR
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Športna panoga Okvirna višina razpisanih 
sredstev v EUR

Odbojka do 18.000 EUR
Plavanje do 18.000 EUR
Rokomet do 18.000 EUR
Smučanje – alpsko do 18.000 EUR
Taekwondo – WTF do 18.000 EUR
Tenis do 18.000 EUR
Veslanje do 18.000 EUR
Nerazporejena sredstva do 72.000 EUR

Navedena sredstva so okvirna. Nerazporejena 
sredstva bo komisija razdelila med športne panoge ozi-
roma na dejavnosti z višjim številom točk. V kolikor 
razpisana višina sredstev za posamezno kolektivno ali 
individualno športno panogo ne bo v celoti razdeljena, 
lahko komisija na podlagi prispelih vlog nerazdeljena 
sredstva prerazporedi na drugo športno panogo oziroma 
na dejavnosti z višjim številom točk.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje programa športne vzgo-
ja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport – dejavnost mestnih panožnih športnih šol otrok, 
mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport se lahko prijavijo vlagatelji, ki:

– za izvedbo dejavnosti zagotovijo strokovno iz-
obraženega delavca (vodjo dejavnosti), ki mora ime-
ti ustrezno strokovno izobrazbo v skladu z Zakonom 
o športu (48. člen ZŠpo-1);

– zagotovi, da nihče od strokovnih delavcev ni eviden-
tiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba 
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost;

– izvaja dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih 
tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene 
v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih kate-
gorijah po posameznih športnih panogah 1. skupine;

– izvaja vsaj eno dejavnost vadbe in tekmovanj ura-
dnih tekmovalnih sistemov kakovostnega ali vrhunskega 
športa članov;

– izvaja dejavnosti, v katere so vključeni športniki, ki 
so aktivni člani, registrirani pri nacionalni panožni špor-
tni zvezi in nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu 
zveze in izpolnjujejo naslednji pogoj:

– Športne panoge, kjer sezona poteka v koledar-
skem letu znotraj obdobja 1. 1. do 31. 12. – nastop od 
1. 1. 2020 do dneva oddaje vloge na javni razpis.

– Športne panoge, kjer sezona poteka znotraj 
obdobja 1. 9. do 31. 8. – nastop v obdobju 1. 9. 2020 do 
dneva oddaje vloge na javni razpis.

– v kolikor izvajalec sklene pogodbo s strokovnim 
delavcem med letom, je upravičen do sorazmerno niž-
jega deleža sofinanciranja;

– ima oziroma bodo s strokovno izobraženim delav-
cem sklenili pogodbo o zaposlitvi oziroma o opravljanju 
strokovnega dela (zaposlitev za določen ali nedoločen 
čas, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec);

– bodo predložili individualen štiriletni program za 
posamezno mestno panožno športno šolo (za posa-
meznega strokovno izobraženega delavca), namenjen 
izključno športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport. V individualnem progra-
mu morajo biti opredeljeni program dela, cilji, podatki 
o športnikih, vključenih v posamezni program, materialni 
in prostorski pogoji za izvajanje programa. Iz individu-
alnega programa mora biti razvidno, katere vadbene 
skupine znotraj posamezne starostne kategorije bo stro-
kovni delavec vodil;

– bodo pri izvajanju dejavnosti vključevali tudi druge 
strokovne delavce (pomočnika dejavnosti) z ustrezno 
strokovno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenostjo;

– za isti namen financiranja dejavnosti, ki jo izvaja 
strokovni delavec, ne prejemajo drugih javnih sredstev;

– bodo zagotavljali strokovno izobraženega delavca 
z visoko ravnjo aktivnega znanja slovenščine;

– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno kon-
strukcijo dejavnosti.

II. Kakovostni šport (članske kategorije)
a. Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmo-

valnih sistemov kakovostnega športa, Obrazec 3.1.2.1.
Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmo-

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

Vlagatelji lahko za dejavnosti vadbe in tekmovanj 
uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa čla-
nov v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih 
upravičenih stroškov:

– stroški strokovnega dela,
– drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti (stro-

ški dela, materiala blaga in storitev).
Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti vadbene skupi-

ne, v katerih so vključeni športniki, ki dejansko skupaj 
vadijo in nastopajo na tekmovanjih uradnega tekmoval-
nega sistema. Sofinancirajo se dejavnosti v katerih vadi 
in nastopa vsaj 2/3 športnikov, ki se po starosti uvršča 
v člansko kategorijo in vključujejo najmanj 6 športnikov 
v individualnih in najmanj 12 športnikov v kolektivnih 
športnih panogah. V kolikor komisija presodi upraviče-
nost manjšega števila športnikov v dejavnosti, se le te 
sofinancirajo v sorazmernem deležu števila športnikov, 
vendar ne manjšega od 4 pri individualnih in 8 pri kolek-
tivnih športnih panogah.

Drobljenje športnikov iste starostne kategorije na 
več dejavnosti kot se dejansko izvaja v resnici, posle-
dično pomeni zavrnitev celotne vloge vlagatelja ali pre-
kinitev pogodbe.

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

Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofi-
nancira strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni 
del regresa. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih 
športnih delavcih se sofinancira strošek storitve, ki se 
nanaša na delo strokovnega kadra, ki neposredno vodi 
trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe 
na tekmovanjih. Pri volonterskem delu se sofinancira 
strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra, ki ne-
posredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi 
športnike/ekipe na tekmovanjih.

Posameznemu strokovnemu delavcu, ki neposre-
dno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi špor-
tnike/ekipe na tekmovanjih, se lahko sofinancira delo 
v največ dveh dejavnostih na področju tekmovalnega 
športa (vadbeni skupini), pri čemer velja omejitev:

– pri kolektivnih športnih panogah se sofinancira 
delo strokovnih delavcev dveh vadbenih skupin iste 
starostne kategorije le pod pogojem, da ločeno vadijo 
in tekmujejo kot ekipa uradnega tekmovalnega sistema.

Stroški programov državnih reprezentanc niso 
upravičen strošek.

Vlagatelji 1. skupine športnih panog lahko v okviru 
vloge zaprosijo za dodelitev uporabe prostora v mreži 
javnih športnih objektih, ki so v upravljanju Športnih 
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objektov Maribor ali drugih športnih objektov za izvedbo 
programa v obsegu:

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

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

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

Vlagatelji 2., 3. in 4. skupine športnih panog lahko 
v okviru vloge zaprosijo za dodelitev uporabe prosto-
ra v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju 
Športnih objektov Maribor ali drugih športnih objektov za 
izvedbo programa v obsegu:

– člani in članice v obsegu do 320 enot.
V kolikor MOM po sofinanciranju zgoraj navedenih 

programov ostanejo razpoložljiva sredstva se lahko po 
spodaj navedenih pogojih za ostale ravni dodelijo na-
slednje vrednosti oziroma vrednosti do razdelitve raz-
položljivih sredstev.

Navedena vrednost velja za delo v vadbeni skupi-
ni, ki nastopa na najvišji ravni uradnega tekmovalnega 
sistema. Na ostalih ravneh se lahko dodelijo naslednje 
vrednosti:

Raven tekmovanja Obseg 
2. raven do 240
3. raven do 160
4. raven do 120

Vlagatelji, ki imajo samo eno raven tekmovanja 
in ne izvajajo dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih 
tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene 
v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih kate-
gorijah uradnega tekmovalnega sistema, lahko v okviru 
vloge zaprosijo le za dodelitev uporabe prostora v mre-
ži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih 
objektov Maribor ali drugih športnih objektov za izvedbo 
programa v obsegu:

– člani in članice v obsegu do 120 enot.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 

za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti vadbe in 

tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega 
športa članov se lahko prijavi vlagatelj, ki:

– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,

– izvaja dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih 
tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene 
v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih katego-
rijah uradnega tekmovalnega sistema (ne velja za vlaga-
telje, ki imajo samo eno raven tekmovanja in ne izvajajo 
dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sis-
temov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in 
vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah uradnega 
tekmovalnega sistema in lahko zaprosijo samo za do-
delitev uporabe objekta do 120 enot),

– izvaja dejavnosti, v katere so vključeni športniki, ki 
so aktivni člani, registrirani pri nacionalni panožni špor-
tni zvezi in nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu 
zveze in izpolnjujejo naslednji pogoj:

– Športne panoge, kjer sezona poteka v koledar-
skem letu znotraj obdobja 1. 1. do 31. 12. – nastop od 
1. 1. 2020 do dneva oddaje vloge na javni razpis.

– Športne panoge, kjer sezona poteka znotraj 
obdobja 1. 9. do 31. 8. – nastop v obdobju 1. 9. 2020 do 
dneva oddaje vloge na javni razpis.

– vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisanega pro-
grama vadbe,

– vsi udeleženci morajo predložiti ustrezno dokazi-
lo, da izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe;

– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno kon-
strukcijo dejavnosti.

b. Dejavnosti vadbe in tekmovanja uradnih tekmo-
valnih sistemov za mlajše člane, ki prestopijo iz mladin-
skih v članske selekcije uradnih tekmovalnih sistemov, 
Obrazec 3.1.2.2.

Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmo-
valnih sistemov kakovostnega športa mlajših članov se 
sofinancira izpeljava kakovostno vodenih in dostopnih 
dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sis-
temov kakovostnega športa članov, v katere so vključeni 
športniki, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Mari-
bor in so stari med 18 in 23 let. Izjema so športne panoge, 
kjer je meja prestopa iz mladinskih v članske kategorije 
v uradnem tekmovalnem sistemu določena drugače.

Vlagatelji lahko za dejavnosti vadbe in tekmovanj 
uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa 
mlajših članov športnih panog, v okviru vloge zaprosijo 
za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:

– stroški strokovnega dela,
– drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti (stro-

ški dela, materiala blaga in storitev).
Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti vadbene skupi-

ne, v katerih so vključeni športniki, ki dejansko skupaj 
vadijo in nastopajo na tekmovanjih uradnega tekmoval-
nega sistema. Sofinancirajo se dejavnosti v katerih vadi 
in nastopa vsaj 2/3 športnikov, ki se po starosti uvršča 
v člansko kategorijo in vključujejo najmanj 6 športnikov 
v individualnih in najmanj 12 športnikov v kolektivnih 
športnih panogah.

Drobljenje športnikov iste starostne kategorije na 
več dejavnosti kot se dejansko izvaja v resnici, posle-
dično pomeni zavrnitev celotne vloge vlagatelja ali pre-
kinitev pogodbe.

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

Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofi-
nancira strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni 
del regresa. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih 
športnih delavcih se sofinancira strošek storitve, ki se 
nanaša na delo strokovnega kadra, ki neposredno vodi 
trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe 
na tekmovanjih. Pri volonterskem delu se sofinancira 
strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra, ki ne-
posredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi 
športnike/ekipe na tekmovanjih.

Posameznemu strokovnemu delavcu, ki neposre-
dno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi špor-
tnike/ekipe na tekmovanjih, se lahko sofinancira delo 
v največ dveh dejavnostih na področju tekmovalnega 
športa (vadbeni skupini), pri čemer velja omejitev:

– pri kolektivnih športnih panogah se sofinancira 
delo strokovnih delavcev dveh vadbenih skupin iste 
starostne kategorije le pod pogojem, da ločeno vadijo 
in tekmujejo kot ekipa uradnega tekmovalnega sistema.

Stroški programov državnih reprezentanc niso 
upravičen strošek.

Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba 
javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih 
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objektov Maribor ali drugih športnih objektov za izvedbo 
programa v obsegu:

– člani in članice v obsegu do 400 enot.
Navedena vrednost velja za delo v vadbeni skupini, ki 

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

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

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje dejavnosti vadbe in 
tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega 
športa mlajših članov se lahko prijavi vlagatelj, ki:

– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,

– izvaja dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih 
tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene 
v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih katego-
rijah uradnega tekmovalnega sistema,

– izvaja dejavnosti, v katere so vključeni športniki, 
ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor in so 
stari med 18 in 23 let,

– izvaja dejavnosti, v katere so vključeni športniki, ki 
so aktivni člani, registrirani pri nacionalni panožni špor-
tni zvezi in nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu 
zveze in izpolnjujejo naslednji pogoj:

– Športne panoge, kjer sezona poteka v koledar-
skem letu znotraj obdobja 1. 1. do 31. 12. – nastop od 
1. 1. 2020 do dneva oddaje vloge na javni razpis.

– Športne panoge, kjer sezona poteka znotraj 
obdobja 1. 9. do 31. 8. – nastop v obdobju 1. 9. 2020 do 
dneva oddaje vloge na javni razpis.

– vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisanega pro-
grama vadbe;

– vsi udeleženci morajo predložiti ustrezno dokazi-
lo, da izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe;

– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno kon-
strukcijo dejavnosti.

Hkratna kandidatura z isto ekipo ali z istim tek-
movalcem na Dejavnostih vadbe in tekmovanj uradnih 
tekmovalnih sistemov kakovostnega športa članov in 
Dejavnostih vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih 
sistemov za mlajše člane ni možna. Vlagatelj lahko kan-
didira le na eno od navedenih dejavnosti s posamezno 
ekipo oziroma tekmovalcem.

III. Vrhunski šport
a. Dejavnosti vadbe in tekmovanja uradnih tekmo-

valnih sistemov vrhunskega športa, Obrazec 3.1.3.1.
Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmo-

valnih sistemov vrhunskega športa se sofinancirajo iz-
vajalci z dejavnostmi, v katere so vključeni športniki 
s statusom kategorizacije olimpijskega, svetovnega ali 
mednarodnega razreda.

Vlagatelji lahko za dejavnosti vadbe in tekmovanj 
uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa čla-
nov, v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih 
upravičenih stroškov:

– stroški strokovnega dela,
– drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti (stro-

ški dela, materiala blaga in storitev).
Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti vadbene skupine, 

v katerih so vključeni športniki, ki dejansko skupaj vadi-
jo in nastopajo na tekmovanjih uradnega tekmovalnega 
sistema in vključujejo najmanj 6 športnikov v individualnih 
in najmanj 12 športnikov v kolektivnih športnih panogah. 

V primeru manjšega števila športnikov se dejavnosti 
sofinancirajo v sorazmernem deležu števila športnikov.

Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofi-
nancira strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni 
del regresa. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih 
športnih delavcih se sofinancira strošek storitve, ki se 
nanaša na delo strokovnega kadra, ki neposredno vodi 
trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe 
na tekmovanjih. Pri volonterskem delu se sofinancira 
strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra, ki ne-
posredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi 
športnike/ekipe na tekmovanjih.

Posameznemu strokovnemu delavcu, ki neposre-
dno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi špor-
tnike/ekipe na tekmovanjih, se lahko sofinancira delo 
v največ dveh dejavnostih na področju tekmovalnega 
športa (vadbeni skupini), pri čemer velja omejitev:

– pri kolektivnih športnih panogah se sofinancira 
delo strokovnih delavcev dveh vadbenih skupin iste 
starostne kategorije le pod pogojem, da ločeno vadijo 
in tekmujejo kot ekipa uradnega tekmovalnega sistema.

Stroški programov državnih reprezentanc niso 
upravičen strošek.

Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba 
javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih 
objektov Maribor ali drugih športnih objektov za izvedbo 
programa v obsegu:

– člani in članice v obsegu do 560 enot za polno 
skupino oziroma sorazmerni delež v primeru manjšega 
števila športnikov.

Komisija lahko v izjemnih primerih, v skladu s cilji 
Letnega programa športa na področju tekmovalnega 
športa dodeli večji obseg uporabe objekta, vendar ne 
več kot je določeno v dokumentu Olimpijskega komiteja 
Slovenije: »Velikosti vadbenih skupin in letni obseg vad-
be v programih vrhunskega športa (VŠ)«.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje dejavnosti vadbe in 
tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega 
športa članov se lahko prijavi vlagatelj, ki:

– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,

– izvaja dejavnosti, v katere so vključeni športniki, ki 
so aktivni člani, registrirani pri nacionalni panožni špor-
tni zvezi in nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu 
zveze in izpolnjujejo naslednji pogoj:

– Športne panoge, kjer sezona poteka v koledar-
skem letu znotraj obdobja 1. 1. do 31. 12. – nastop od 
1. 1. 2020 do dneva oddaje vloge na javni razpis.

– Športne panoge, kjer sezona poteka znotraj 
obdobja 1. 9. do 31. 8. – nastop v obdobju 1. 9. 2020 do 
dneva oddaje vloge na javni razpis.

– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno kon-
strukcijo dejavnosti.

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

IV. Športne prireditve in promocija športa – področje 
tekmovalnega športa

a. Velika mednarodna tekmovanja in prireditve, 
Obrazec 3.2.1.

Dejavnosti velikih mednarodnih tekmovanj in pri-
reditev:

– Zlata lisica, svetovni pokal za ženske v smučanju;
– Mercedes - Benz UCI MOUNTAIN BIKE WORLD 

CUP, svetovni pokal v gorskem kolesarstvu;
– Evropsko prvenstvo v gorskem kolesarstvu.
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Vlagatelji lahko za dejavnosti velikih mednarodnih 
tekmovanj in prireditev v okviru vloge zaprosijo za sofi-
nanciranje naslednjih upravičenih stroškov:

– stroškov strokovnega dela,
– drugih stroškov neposredne izvedbe dejavnosti 

(stroški dela, materiala blaga in storitev).
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 

za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti velikih med-

narodnih tekmovanj in prireditev se lahko prijavi vlaga-
telji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– organizirajo mednarodna tekmovanja in prireditve 
kot so svetovna in evropska prvenstva, svetovni pokali, 
ki se izvajajo na območju MOM in so uvrščeni v letni 
program športa in zagotavljajo TV oziroma internetne 
prenose tekem, ki se izvajajo v Mestni občini Maribor;

– imajo ustrezno, zaključeno in realno finančno 
konstrukcijo dejavnosti.

Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Ma-
ribor:

– na vidnem mestu zagotoviti napis Maribor,
– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah 

programa športa navesti, da njegovo izvajanje sofinancira 
MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor z napisom, 
skladno s celostno grafično podobo (CGP) (»Mestna 
občina Maribor« z grbom in predpisano obliko pisave),

– na vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu, 
kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP navajati ime 
Mestna občina Maribor in grb (v kolikor se dogodek 
oglašuje tudi na reklamnih panojih in oglasnih panojih, je 
tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje),

– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na 
spletnih straneh,

– zagotoviti TV oziroma internetni prenos tekem, ki 
se izvajajo v Mestni občini Maribor,

– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina 
Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot 
mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa 
in prireditve prihaja.

b. Druga mednarodna tekmovanja in prireditve, 
Obrazec 3.2.2.

Vlagatelji lahko za dejavnosti organizacije drugih 
mednarodnih tekmovanj in prireditev v okviru vloge za-
prosijo za sofinanciranje zagotavljanja pogojev za or-
ganizacijo drugih mednarodnih športnih tekmovanj in 
prireditev, ki se izvedejo v Mestni občini Maribor.

Odprta državna prvenstva niso predmet sofinan-
ciranja, razen v primeru, če gre za odprta prvenstva 
v članskih kategorijah, katerih se udeleži najmanj 6 
držav.

Vlagatelji lahko za dejavnosti drugih mednarodnih 
tekmovanj in prireditev v okviru vloge zaprosijo za sofi-
nanciranje naslednjih upravičenih stroškov:

– stroškov strokovnega dela,
– drugih stroškov neposredne izvedbe dejavnosti 

(stroški dela, materiala blaga in storitev).
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi upo-

raba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so 
v upravljanju Športnih objektov Maribor ali drugih špor-
tnih objektih.

Sredstva za program bodo namenjena spodbujanju 
mednarodne športne dejavnosti na območju MOM in 
v tujini ter promociji Mestne občine Maribor preko špor-
tnih tekmovanj in prireditev.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje dejavnosti drugih med-
narodnih tekmovanj in prireditev se lahko prijavi vlaga-
telji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– organizirajo druga mednarodna tekmovanja in pri-
reditve, ki se izvajajo na območju MOM,

– priložijo soglasje za izvedbo mednarodnih tekmo-
vanj in prireditev s strani upravljavca športnega objekta;

– imajo ustrezno, zaključeno in realno finančno 
konstrukcijo dejavnosti.

Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Ma-
ribor:

– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predsta-
vitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje 
sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor 
z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) 
(»Mestna občina Maribor« z grbom in predpisano obliko 
pisave),

– na vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu, 
kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP navajati ime 
Mestna občina Maribor in grb (v kolikor se dogodek 
oglašuje tudi na reklamnih panojih in oglasnih panojih, je 
tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje),

– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na 
spletnih straneh,

– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina 
Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot 
mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa 
in prireditve prihaja.

c. Nastopi v evropskih klubskih ligaških tekmova-
njih, drugih velikih ligaških tekmovanjih, v svetovnih po-
kalih in drugih velikih mednarodnih tekmovanjih, Obra-
zec 3.2.3.

Vlagatelji lahko za dejavnosti nastopov v evropskih 
klubskih ligaških tekmovanjih, drugih velikih ligaških tek-
movanjih, v svetovnih pokalih in drugih velikih mednaro-
dnih tekmovanjih v okviru vloge zaprosijo za sofinanci-
ranje zagotavljanja pogojev za sodelovanje klubov z ob-
močja MOM na tekmovanjih za članske kategorije pod 
okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofi-
nanciranje stroškov organizacije v MOM in neposredne 
udeležbe športnega društva na tekmovanjih v tujini (stro-
škov dela, materiala blaga in storitev).

Za organizacijo dejavnosti se lahko zagotovi tudi 
uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki 
so v upravljanju Športnih objektov Maribor ali drugih 
športnih objektih.

Stroški programov državnih reprezentanc niso 
upravičen strošek.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo vlaga-
telji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo ustrezno, zaključeno in realno finančno 
konstrukcijo dejavnosti.

Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Ma-
ribor:

– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predsta-
vitvah programa športa navesti, da njegovo udeležbo 
sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor 
z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) 
(»Mestna občina Maribor« z grbom in predpisano obliko 
pisave),

– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na 
spletnih straneh,

– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina 
Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot 
mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa 
in prireditve prihaja.

d. Športnik leta Maribora 2020, Obrazec 3.2.4.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-

ciranje priprave in izvedbe zaključne občinske športno 
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promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu za 
leto 2020.

Vlagatelj lahko v okviru vloge zaprosi za sofinanci-
ranje stroškov neposredne izvedbe dejavnosti.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo vlaga-
telji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da zagotavljajo TV oziroma internetni prenos pri-
reditve,

– da na vseh gradivih, pri vseh objavah in predsta-
vitvah, navajajo, da izvajanje sofinancira MOM,

– da imajo za izvedbo soglasje MOM;
– imajo ustrezno, zaključeno in realno finančno 

konstrukcijo dejavnosti.
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo vla-

gatelji, ki bodo izbrani za izvajanje dejavnosti Delovanje 
športnih organizacij.

e. Olimpijski festival evropske mladine 2023, Obra-
zec 3.2.5.

Vlagatelji lahko za dejavnosti Olimpijskega festi-
vala evropske mladine 2023 v okviru vloge zaprosijo 
za sofinanciranje zagotavljanja pogojev za promocijo 
in predpriprav za organizacijo, ki se izvedejo v Mestni 
občini Maribor.

Vlagatelji lahko za dejavnosti promocije in z na-
menom predpriprav organizacije olimpijskega festivala 
evropske mladine leta 2023 v MOM v okviru vloge za-
prosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stro-
škov:

– stroškov strokovnega dela,
– drugih stroškov promocije in neposrednih pred-

priprav za izvedbo dejavnosti (stroški dela, materiala 
blaga in storitev).

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje dejavnosti promocije in 
z namenom organizacije olimpijskega festivala evropske 
mladine leta 2023 se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnju-
jejo naslednje pogoje:

– imajo pisno soglasje, da so nosilec organizacije 
dejavnosti s strani OKS in MOM;

– imajo pisno soglasje za strokovnega delavca ozi-
roma vodjo dejavnosti, ki ima ustrezne kompetence, 
s strani OKS in MOM;

– imajo ustrezno, zaključeno in realno finančno 
konstrukcijo dejavnosti 2020–2023.

Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Ma-
ribor:

– na vidnem mestu zagotoviti napis Maribor,
– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predsta-

vitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje 
sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor 
z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) 
(»Mestna občina Maribor« z grbom in predpisano obliko 
pisave),

– na vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu, 
kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP navajati ime 
Mestna občina Maribor in grb (v kolikor se dogodek 
oglašuje tudi na reklamnih panojih in oglasnih panojih, je 
tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje),

– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na 
spletnih straneh,

– zagotoviti TV oziroma internetni prenos tekem, ki 
se izvajajo v Mestni občini Maribor,

– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina 
Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot 
mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa 
in prireditve prihaja.

7. Predmet sofinanciranja in posebni pogoji za kan-
didiranje na razpisu športa invalidov

I. Šport invalidov – področje športa za vse
Prostočasna športna rekreacija
a. Dejavnosti množičnega športa invalidov, Obra-

zec 4.1.1.1.
Razpisuje se sofinanciranje dejavnosti vadbe za 

ciljne skupine množičnega športa invalidov.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 80 

ur stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi 
vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane dejav-
nosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira 
v višini največ do 15 evrov. Pri redno zaposlenih strokov-
nih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega 
kadra in sorazmerni del regresa. Pri samostojnih pod-
jetnikih, samostojnih športnih delavcih in študentskemu 
servisu se sofinancira strošek storitve. Pri volonterskem 
delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane stro-
kovnega kadra.

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi upo-
raba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so 
v upravljanju Športnih objektov Maribor ali drugih špor-
tnih objektov do 80 enot uporabe objekta.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo vlaga-
telji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,

– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi po-
sameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci 
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev,

– izvajajo posamezno dejavnost v letnem obsegu 
najmanj 60 ur,

– skupina šteje najmanj 5 udeležencev in največ 10 
udeležencev na strokovnega delavca,

– vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisane de-
javnosti vadbe,

– vsi udeleženci morajo predložiti ustrezno doka-
zilo, da izpolnjujejo pogoj razpisane dejavnosti vadbe,

– imajo ustrezno, zaključeno in realno finančno 
konstrukcijo dejavnosti.

II. Šport invalidov – področje tekmovalnega športa
Vrhunski šport invalidov
a. Dejavnosti vrhunskega športa invalidov, Obrazec 

4.2.1.1.
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave ciljnih dejav-

nosti, v katere so vključeni športniki s statusom kate-
gorizacije olimpijskega, svetovnega ali mednarodnega 
razreda iz večine klubov znotraj posamezne športne 
panoge (šport invalidov – ŠI) in bodo prepoznani kot 
dolgoročni, visoko kvalitetni in bodo v izvedbo vključevali 
tim strokovnjakov iz različnih področij.

Vlagatelji lahko za dejavnosti trajnostnih ciljnih 
projektov olimpijskih športov vrhunskega športa članov 
v okviru vloge zaprosijo za stroška dela strokovnega 
kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene 
skupine oziroma neposredno sodeluje pri izvedbi dejav-
nosti in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih ter strošek 
prevoza na tekmovanja.

Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofi-
nancira strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni 
del regresa. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih 
športnih delavcih se sofinancira strošek storitve, ki se 
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nanaša na delo strokovnega kadra, ki neposredno vodi 
trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe 
na tekmovanjih. Pri volonterskem delu se sofinancira 
strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra, ki ne-
posredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi 
športnike/ekipe na tekmovanjih.

Stroški programov državnih reprezentanc niso 
upravičen strošek.

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi upo-
raba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so 
v upravljanju Športnih objektov Maribor ali drugih špor-
tnih objektov do 560 enot uporabe objekta.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje dejavnosti vrhunskega 
športa invalidov se lahko prijavi vlagatelj, ki:

– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,

– izvaja dejavnosti, v katere so vključeni športniki, ki 
so aktivni člani, registrirani pri nacionalni panožni špor-
tni zvezi in nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu 
zveze in izpolnjujejo naslednji pogoj:

– Športne panoge, kjer sezona poteka v koledar-
skem letu znotraj obdobja 1. 1. do 31. 12. – nastop v letu 
2020 do dneva oddaje vloge na javni razpis.

– Športne panoge, kjer sezona poteka znotraj 
obdobja 1. 9. do 31. 8. – nastop v obdobju 1. 9. 2020 do 
dneva oddaje vloge na javni razpis;

– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno kon-
strukcijo dejavnosti.

III. Športne prireditve in promocija – šport invalidov
a. Športno rekreativne prireditve in druga mednaro-

dna tekmovanja in prireditve, evropska ligaška tekmova-
nja in svetovni pokali, Obrazec 4.2.2.1.

Razpisuje se sofinanciranje izpeljave športno re-
kreativnih prireditev in drugih mednarodnih tekmovanj 
in prireditev ter udeležba športnikov članskih kategorij 
na evropskih ligaških tekmovanjih in svetovnih pokalih

Vlagatelji lahko v okviru dejavnosti:
– športno rekreativnih prireditev in drugih mednaro-

dnih tekmovanj in prireditev zaprosijo za sofinanciranje 
stroškov strokovnega dela in drugih stroškov neposre-
dne izvedbe prireditve, ki se izvedejo v Mestni občini 
Maribor. Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi upo-
raba v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju 
Športnih objektov Maribor,

– nastopov na evropskih klubskih ligaških tekmo-
vanjih, drugih velikih ligaških tekmovanjih, v svetovnih 
pokalih in drugih velikih mednarodnih tekmovanjih za-
prosijo za sofinanciranje stroškov neposredne udeležbe 
športnega društva na tekmovanju. Za izvedbo dejavnosti 
se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih 
športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov 
Maribor.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo vlaga-
telji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo ustrezno, zaključeno in realno finančno 
konstrukcijo dejavnosti.

Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Ma-
ribor:

– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predsta-
vitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje 
sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor 
z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) 
(»Mestna občina Maribor« z grbom in predpisano obliko 
pisave),

– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina 
Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot 
mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa 
in prireditve prihaja.

8. Razvojna dejavnost v športu
a. Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delav-

cev v športu, Obrazec 5.1.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofi-

nanciranje usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih 
delavcev v športu, ki neposredno vodijo izvajanja pro-
gramov športa oziroma usposabljanja delavcev v športu, 
ki bodo v prihodnosti vodili dejavnosti in sicer za prido-
bivanja vseh oblik strokovne usposobljenosti (nazivi) 
ter za obdobno potrjevanje strokovne usposobljenosti 
(licenčni seminarji).

Višina sofinanciranja: povračilo določenega od-
stotka dejanskih stroškov glede na število prijavljenih 
programov in skupne dejanske stroške teh programov 
(šolnina/kotizacija, potni stroški).

Posamezen vlagatelj lahko za področje dejavno-
sti izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev 
v športu zaprosijo za sofinanciranje za največ dva kan-
didata (enega za pridobivanja naziva in enega za obna-
vljanje naziva).

Vlagatelji, ki bodo uspešni pri kandidaturi na tem 
javnem razpisu, bodo morali za pridobitev dodeljenih 
sredstev za posameznega kandidata priložiti naslednje 
dokumente:

– potrdilo o plačilu kotizacije/šolnine (račun), ki 
mora biti naslovljeno na vlagatelja,

– dokazilo o uspešno opravljenem usposabljanju.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 

za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti izobraže-

vanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu se 
lahko prijavi vlagatelj, ki:

– v vlogi zaprosi za sofinanciranje usposabljanja in 
izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu, ki v dru-
štvu vodijo dejavnosti (športne programe),

– v vlogi zaprosi za sofinanciranje delavcev v špor-
tu, ki bodo v društvu vodili dejavnost,

– se udeleži usposabljanj, ki potekajo preko Inšti-
tuta za šport pri Fakulteti za šport, preko Olimpijskega 
komiteja Slovenija – Združenja športnih zvez ter preko 
nacionalno panožnih zvez in drugih izobraževalnih insti-
tucij za tiste programe, ki so verificirani pri Strokovnem 
svetu za šport RS in potekajo v obdobju, od 1. 1. 2021 
do 31. 12. 2021,

– prijavi priložijo razpis ali drugo dokumentacijo, iz 
katere je razviden namen, organizator in izvajalec uspo-
sabljanja ter višina kotizacije/šolnine.

Zaradi deficitarnosti oziroma pomanjkanja ustrezno 
usposobljenega in kompetentnega strokovnega kadra 
bodo vrednotenje vključeni vsi vlagatelji, ki izpolnjujejo 
osnovne in posebne pogoje za kandidiranje na javnem 
razpisu ter so pridobili status izvajalca.

b. Založništvo E-revija, Obrazec 5.2.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-

ciranje neposrednih stroškov izdajanje mariborskega 
e-športa oziroma ostale tovrstne publikacije, ki bo naj-
celovitejše, pestro in ažurno informiral športno javnost 
in občane Mestne občine Maribor o dogajanju v mari-
borskem športu.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje dejavnosti založništvo 
E-revija se lahko prijavi vlagatelj, ki predloži:

– potrjene reference za primerljivo izdajo publikaci-
je, literature, e-revije,
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– vsebino in celovit program izdaje publikacije, lite-
rature, e-revije za leto 2020.

9. Organiziranost v športu
I. Delovanje športnih organizacij
a. Delovanje občinske športne zveze, Obrazec 

6.1.1.
Vlagatelj lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-

ciranje izpeljave ciljnih dejavnosti, z namenom zago-
tavljanja osnovnega delovanja nepridobitnih športnih 
organizacij (zagotavljanje podpore pri izvajanja poslov-
nih funkcij: podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje 
s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri, za 
društva, ki so včlanjena v zvezo).

Za sofinanciranje delovanja lahko kandidira občin-
ska športna zveza s sedežem v MOM. Sofinancirajo 
se stroški dela zaposlenih v zvezi in osnovni materialni 
stroški.

Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofi-
nancira strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni 
del regresa. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih 
športnih delavcih se sofinancira strošek storitve, ki se 
neposredno nanaša na delo v projektu Gibaj Maribor.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje dejavnosti delovanje 
občinske športne se lahko prijavi vlagatelj, ki:

– predstavlja Mestno občino Maribor v krovni orga-
nizaciji na področju športa v Sloveniji (Olimpijski komite 
Slovenije – Združenje športnih zvez Slovenije);

– bo v letu 2021 izvajal poslovne funkcije (pod-
pora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in 
računovodstvo ter ravnanje s kadri) za društva, ki so 
včlanjena v zvezo;

– do svojim članom nudil pomoč pri prijavi na javni 
razpis LPŠ v MOM;

– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno kon-
strukcijo dejavnosti.

b. Delovanje ostalih zvez društev, Obrazec 6.1.2.
Vlagatelj lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-

ciranje izpeljave ciljnih dejavnosti, z namenom zago-
tavljanja osnovnega delovanja nepridobitnih športnih 
organizacij (zagotavljanje podpore pri izvajanja poslov-
nih funkcij: podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje 
s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri, za 
društva, ki so včlanjena v zvezo).

Za sofinanciranje delovanja lahko kandidira zveze 
društev s sedežem v MOM. Sofinancirajo se stroški dela 
strokovnega kadra in osnovni materialni stroški.

Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofi-
nancira strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni 
del regresa. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih 
športnih delavcih se sofinancira strošek storitve, ki se 
neposredno nanaša na dejavnosti vlagatelja.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje dejavnosti delovanje 
ostalih zvez društev se lahko prijavi vlagatelj, ki:

– bo v letu 2021 izvajal poslovne funkcije (pod-
pora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in 
računovodstvo ter ravnanje s kadri) za društva, ki so 
včlanjena v zvezo;

– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno kon-
strukcijo dejavnosti.

c. Delovanje športnih društev, Obrazec 6.1.3.
Vlagatelj lahko v okviru vloge zaprosijo za sofi-

nanciranje izpeljave ciljnih dejavnosti, z namenom za-
gotavljanja osnovnega delovanja nepridobitne športne 
organizacije (podpore pri izvajanju poslovnih funkcij).

Za sofinanciranje delovanja lahko kandidira športna 
društva (klubi) s sedežem v MOM. Sofinancirajo se stro-
ški dela strokovnega kadra in osnovni materialni stroški.

Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofi-
nancira strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni 
del regresa. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih 
športnih delavcih se sofinancira strošek storitve, ki se 
neposredno nanaša na dejavnosti vlagatelja.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje dejavnosti delovanje 
športnih društev se lahko prijavi vlagatelj, ki:

– je športno društvo (klub) in je član Športne zveze 
Maribor;

– je izvajalec letnega programa športa v MO Mari-
bor za leto 2021;

– ima ustrezno, zaključeno in realno finančno kon-
strukcijo dejavnosti.

10. Merila za izbor področij, programov, podprogra-
mov in dejavnosti

Merila za izbor programov oziroma dejavnosti so 
opredeljena v Odloku o izbiri in sofinanciranju dejavno-
sti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini 
Maribor (MUV, št. 21/19 in 25/19).

Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, 
s pomočjo katerih strokovna komisija izbira med tistimi, 
ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno podro-
čje sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni 
dokumentaciji za vsako razpisno področje.

Merila (ne glede na področje) so vsebinska. Oce-
njuje se upravičenost, kakovost in realnost programa, 
podprograma ali dejavnosti.

Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med ti-
stimi, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje, izberejo 
prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen 
posameznih meril se nahajajo v razpisni dokumentaciji 
za vsako posamezno razpisano področje posebej.

11. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena 
sredstva za leto 2021 morajo biti porabljena v letu 2021.

12. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana 

v elektronski sistem (e-Razpis). Nato mora biti natisnjen 
izpis s podatki o vlogi in samo ta izpis, podpisan s stra-
ni odgovorne osebe (zakoniti zastopnik) vlagatelja in 
žigosan, poslan po pošti skladno z besedilom te točke 
razpisa. Vsa dokazila in priloge morajo biti priložena 
v e-Razpis v skenirani obliki.

Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektron-
skem sistemu e-Razpis, izpis s podatki o vlogi pa ne 
bo poslan po pošti na način, opredeljen v tej točki, bo 
zavržena.

Pri izpolnjevanju bodite natančni in kolikor je mo-
goče jasni.

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

– pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec MOM« 
v e-Razpisu;

– pravilno izpolnjen »Obrazec vloga« v e-Razpisu;
– izjave, oddane preko e-Razpisa;
– obvezna dokazila in druge priloge, skenirane in 

oddane preko e-Razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po 

obrazcu in v slovenskem jeziku;
– vsak program oziroma dejavnost je prijavljena 

vsebinsko ustreznem obrazcu z pravilno izbranim pod-
programom;

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



Stran 2418 / Št. 168 / 20. 11. 2020 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Vlagatelji morajo izpis vloge oddati izključno po 
pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna ob-
čina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, 
s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis šport 2020« in 
sicer najkasneje do vključno 18. 12. 2020 (velja datum 
poštnega žiga).

13. Datum odpiranja vlog, oddanih po pošti
Odpiranje vlog bo opravila razpisna komisija. Priče-

lo se bo 21. 12. 2020 in ne bo javno.
Na odpiranju imenovana razpisna komisija ugota-

vlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi 
zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih 
vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo raz-
pisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje 
pozvala, da vlogo dopolni v roku 8 dni.

14. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu razpisa

Na podlagi predloga razpisne komisije bo o izbranih, 
zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih 
z odločbo odločila s strani župana pooblaščena oseba, 
o pritožbi zoper to odločbo pa župan MOM. Merila za 
izbor programov so določena z Odlokom o izbiri in sofi-
nanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa 
v Mestni občini Maribor (MUV, št. 21/19 in 25/19) in pritož-
ba glede izbora meril v okviru javnega razpisa ni možna.

Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa pri-
spetja, pravilne opremljenosti ovojnice in popolnosti vloge.

Vlog, ki ne bodo oddane pravočasno in vloge, kate-
rih ovojnice ne bodo opremljene z »Obrazcem ovojnica« 
(točka 12, drugi odstavek) komisija ne bo obravnavala in 
bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju.

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

de formata ovojnice), ki je določen v 12. točki besedila 
tega razpisa,

– ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu 
ali elektronski pošti) ali bodo naslovljene ali dostavljene 
na drugi naslov,

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

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

– ki ne bodo prijavljeni na vsebinsko ustreznem 
obrazcu z pravilno izbranim podprogramom.

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

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

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

– pri katerih komisija ugotovi navajanje neresničnih 
podatkov,

– pri katerih komisija ugotovi drobljenje športnikov 
iste starostne kategorije na več dejavnosti, kot se de-
jansko izvajajo.

Pristojni organ bo objavil rezultate razpisa in izdal 
odločbe o sofinanciranju programov in o uporabi pro-
stora v mreži javnih športnih objektov ter sofinanciranju 
drugih športnih objektov.

MOM bo vse vlagatelje o izidu razpisa obvestila 
o sofinanciranih programih Letnega programa športa 
2021 v roku 90 dni po zaključku odpiranja vlog.

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

15. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumenta-
cija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka do-
segljiva na spletni strani MOM v področju Javni razpisi, 
Javni razpisi-šport, kjer jo vlagatelji »on line« izpolnijo, 
elektronsko oddajo in natisnejo izpis s podatki o vlogi.

16. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vprašanja v zvezi z razpisom lahko zastavite samo 

po e-pošti: sport@maribor.si.
Informativni dnevi s predstavitvijo razpisa v obliki 

interaktivnih delavnic bodo določeni in pravočasno ob-
javljeni na spletni strani MOM, vendar ne kasneje kot 
25. 11. 2020.

Mestna občina Maribor
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 Ob-3319/20

Popravek
V razpisu za prosto delovno mesto strokovni vodja 

(m/ž) Doma upokojencev Ptuj, objavljenem v Uradnem 
listu RS, št. 164/20 dne 13. 11. 2020 se v tretjem od-
stavku beseda »kandidat za direktorja« zamenja za 
»kandidat za strokovnega vodja«. Ostalo besedilo raz-
pisa ostaja enako.

Svet Doma upokojencev Ptuj

 Ob-3302/20
Svet zavoda Osnovne šole Martina Konšaka, Prek-

murska 67, 2000 Maribor, na podlagi sklepa z dne 1. 10. 
2020 razpisuje delovno mesto

ravnatelja

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v na-
daljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 
polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 
5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o za-
poslitvi za določen čas na delovnem mestu ravnatelja. 
Predvideni začetek dela bo 16. 3. 2021.

Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobra-

ževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti (ne sme biti starejše 

od 30 dni),
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem po-

stopku (ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 

dejanja zoper spolno nedotakljivost
pošljite priporočeno v zaprti ovojnici v roku 8 dni po ob-
javi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Martina Konša-
ka, Prekmurska 67, 2000 Maribor, z oznako Prijava na 
razpis za ravnatelja – Ne odpiraj.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis. Nepopolne in nepravočasne vloge 
bodo izločene in zavržene.

Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo za-
dnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošti. 
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Martina Konšaka

Razpisi delovnih mest
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 Ob-3318/20
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika 

o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro 
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list 
RS, št. 43/10 in 62/16) Ministrstvo za kulturo objavlja

obvestilo
o objavi Javnega poziva za sofinanciranje državne 
javne službe muzejev v pooblaščenem muzeju, ki 
jo bo v letu 2021 sofinancirala Republika Slovenija 
iz proračuna, namenjenega za kulturo (programski 

poziv, oznaka JPP – POM2021)
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prija-

vitelje, da objavlja Javni poziv za sofinanciranje državne 
javne službe muzejev v pooblaščenem muzeju, ki jo bo 
v letu 2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proraču-
na, namenjenega za kulturo (programski poziv, oznaka 
JPP – POM2021).

Predmet javnega poziva je Sofinanciranje izvajanja 
državne javne službe v pooblaščenih muzejih.

Cilj javnega poziva JPP – POM2021 je sofinancira-
nje tistih pooblaščenih muzejev, ki niso javni zavod, iz 
proračunskih sredstev Ministrstva za kulturo v letu 2021.

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na raz-
polago za sofinanciranje izvajanja državne javne 
službe muzejev po tem javnem pozivu, znaša največ 
25.000,00 EUR.

Poziv bo trajal od 20. 11. 2020 do 20. 12. 2020.
Besedilo javnega poziva bo 20. 11. 2020 objavlje-

no na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Ministrstvo za kulturo

Druge objave
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SV 1612/2020 Ob-3317/20
Na podlagi neposredno izvršljivega notarske-

ga zapisa, notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. 
SV 1612/2020, z dne 17. 11. 2020, je nepremičnina, 
ID znak: del stavbe 657-925-24, štirisobno stanovanje, 
v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe, stoječe na 
parceli 934/4, k.o. 657 Maribor Grad, etaža 4, z upo-
rabno površino dela stavbe 131,30 m² in površino dela 
stavbe 156,30 m², s kletjo v izmeri 15,60 m2, odprto 
teraso, balkonom, ložo v izmeri 2,00 m2, s shrambo, 
sušilnico in pralnico v izmeri 3,80 m2 ter z zaprto teraso, 
balkonom, ložo v izmeri 3,60 m2, na naslovu Prešernova 
ulica 11, 2000 Maribor, s pripadajočim solastniškim dele-
žem skupnih prostorov, zemjišča, delov in naprav stav-
be, last zastaviteljev Vele Urha in Vele Ane, vsakega do 
½ od celote, zastavljena v korist upnika Raiffeisenbank 
Eberndorf registrierte Genossenschaft mit beschränk-
ter Haftung, za zavarovanje denarne terjatve v višini 
200.000,00 EUR, s pripadajočimi obrestmi in stroški.

Zavarovanja terjatev
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

III N 262/2019 Os-3061/20
Okrožno sodišče v Celju je dne 6. 10. 2020 v zadevi 

pod opr. št. III N 262/2019 sklenilo:
Nasprotnemu udeležencu Dylanu Darroch, 53 Car-

diff DR NW, Calgary AB, T2K 1R6, Kanada, se v pred-
metnem nepravdnem postopku postavi začasni zasto-
pnik, in sicer odvetnik Matej Grobelnik, Pohlinova 2, 
Celje.

Začasni zastopnik ima v predmetnem postopku vse 
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva po-
stavitve in vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali 
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči 
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 10. 2020

III N 351/2019 Os-3087/20
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom opr. št. 

III N 351/2019 z dne 6. 10. 2020 nasprotnemu udele-
žencu Lyupcho Atanasov-Veyermanns, neznanega biva-
lišča in brez pooblaščenca, na podlagi 268. člena v zvezi 
z 267. členom Družinskega zakonika postavilo skrbnico 
za posebni primer, odvetnico Špelo Bauman, Ferrarska 
ulica 12, Koper.

Skrbnica za posebni primer bo zastopala naspro-
tnega udeleženca v nepravdnem postopku opr. št. 
III N 351/2020 vse do takrat, dokler nasprotni udele-
ženec ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne bo sporočil, da mu je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 6. 10. 2020

I 53/2020 Os-3035/20
Okrajno sodišče v Litiji je v izvršilni zadevi zoper 

dolžnika Saša Kolman, Jeze 11, Šmartno pri Litiji, skle-
nilo:

Za začasnega zastopnika dolžnika Saša Kolman, 
Jeze 11, Šmartno pri Litiji, se imenuje odvetnik Sašo 
Ostrožnik ml., Kešetovo 4, Trbovlje.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 12. 8. 2020

0865 I 2621/2019 Os-2715/20
Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 

upnika Okrajno sodišče v Ljub ljani, VL 39565/14 Fi-
nančno računovodska služba, Miklošičeva 10, Ljub ljana 
– dostava, zoper dolžnico Jernejo Dogandžić, EMŠO 
0809979505780, Zone 56, Street 516, Villa no. 64, QA 
Doha, zaradi izterjave 100,00 EUR s pp, sklenilo:

Dolžnici se na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku in 15. člena Zakona o izvršbi in zavaro-
vanju postavi začasni zastopnik.

Objave sodišč

Za začasnega zastopnika dolžnici se postavi od-
vetnik mag. Rado Bohinc, Komenskega 16, Ljub ljana.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 19. 8. 2020

II N 1146/2019 Os-2836/20
Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višji pravosodni 

svetovalki Manci Ambrožič, v nepravdni zadevi predla-
gateljice Hebe Kanoun, Grablovičeva ulica 38, Ljub ljana, 
ki jo zastopa Odvetniška družba Weber, o.p., d.o.o. iz 
Ljub ljane, zoper nasprotnega udeleženca Mazen Alkha-
tib Almasri, 49 33153 Sk. Yeni Mahale, Mezitli Gökay 
Konutlari – Sitesi Mersin, Turčija, zaradi razveze za-
konske zveze, zaupanja mld. otrok v varstvo in vzgojo, 
določitve preživnine in stikov, o razrešitvi in postavitvi 
začasnega zastopnika, dne 4. septembra 2020 sklenilo:

Začasnega zastopnika, odvetnika Jožeta Hri-
bernika, Miklošičeva cesta 20, Ljub ljana, določene-
ga s sklepom Okrožnega sodišča v Ljub ljani, opr. št. 
II N 1146/2019 z dne 24. 7. 2020, se razreši.

Za začasno zastopnico nasprotnega udeleženca 
se imenuje odvetnica Sanja Brezinščak, Miklošičeva 
cesta 20, Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 4. 9. 2020

VL 81728/2020 Os-3203/20
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Petrol 
d.d., Ljub ljana, Dunajska cesta 50, Ljub ljana, ki ga za-
stopa Marjanca Gnidovec, Dunajska cesta 50, Ljub ljana, 
proti dolžniku Tiborju Kutnjak, Trg ljudske pravice 6, 
Lendava, ki ga zastopa zak. zast. Vinčec Igor – odve-
tnik, Mlinska ulica 5, Lendava – Lendva, zaradi izterjave 
949,34 EUR, sklenilo:

Dolžniku Tiborju Kutnjak, Trg ljudske pravice 6, Len-
dava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Vin-
čec Igor, Mlinska ulica 5, 9220 Lendava.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 28. 10. 2020

VL 29974/2020 Os-3213/20
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Petrol, 
Slovenska energetska družba, d.d., Ljub ljana, Dunajska 
cesta 50, Ljub ljana, ki ga zastopa Marjanca Gnidovec, 
Dunajska cesta 50, Ljub ljana – dostava, proti dolžniku 
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Benu Mihelič, Ulica heroja Staneta 1, Maribor – dostava, 
ki ga zastopa zak. zast. Peter Surić – odvetnik, Trg Leona 
Štuklja 5, Maribor, zaradi izterjave 554,44 EUR, sklenilo:

Dolžniku Benu Mihelič, Ulica heroja Staneta 1, Ma-
ribor – dostava, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Peter 
Surić, Trg Leona Štruklja 5, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 28. 10. 2020

VL 75955/2020 Os-3228/20
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Emona 
Plus, upravljanje in vzdrževanje stanovanjskih stavb, 
poslovnih in energetskih objektov, d.o.o., Šmartinska 
cesta 130, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. Irena Ver-
bič, po odv. Alojzija Slava Alič, Šmartinska cesta 130, 
Ljub ljana, proti dolžniku Senadu Mahmutovic, Erlachhof-
strasse 17, Ludwigsburg, ki ga zastopa zak. zast. Od-
vetniška družba Krašek, o.p., d.o.o., Cigaletova ulica 7, 
Ljub ljana, zaradi izterjave 224,28 EUR, sklenilo:

Dolžniku Senadu Mahmutovic, Erlachhofstras-
se 17, Ludwigsburg se na podlagi 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Andrej 
Krašek, Cigaleta 7, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 30. 10. 2020

VL 76472/2020 Os-3236/20
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavaro-
valnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljub ljana, ki 
jo zastopa Branka Melinc, Miklošičeva cesta 19, Ljub-
ljana, proti dolžniku Darku Trauner, Tomšičeva ulica 27, 
Slovenska Bistrica, ki ga zastopa zač. zast. Šelih Bojana 
– odvetnica, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica, zaradi 
izterjave 2.613,42 EUR, sklenilo:

Dolžniku Darku Trauner, Tomšičeva ulica 27, Slo-
venska Bistrica se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Šelih Bojana – 
odvetnica, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 2. 11. 2020

VL 68701/2020 Os-3259/20
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek 

za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Slo-
vensko zavarovalno združenje, GIZ, Železna cesta 14, 
Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. Maja Krumberger, 
Železna cesta 14, Ljub ljana, proti dolžniku Marku Hauc, 
Zaloška cesta 69, Ljub ljana, ki ga zastopa zač. zast. Do-
men Krištof – odvetnik, Miklošičeva cesta 30, Ljub ljana, 
zaradi izterjave 671,00 EUR, sklenilo:

Dolžniku Marku Hauc, Zaloška cesta 69, Ljub ljana se 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Domen Krištof 
– odvetnik, Miklošičeva cesta 30, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 4. 11. 2020

VL 44102/2020 Os-3298/20
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slo-
venija, d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljub ljana, ki ga 
zastopa odv. Odvetniška pisarna Monika Lipovec d.o.o., 
Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžniku Danijelu Đo-
kić, Radomira Jovanovića Ćoćeta 27, ki ga zastopa 
zač. zast. Križanec Igor – odvetnik, Dalmatinova ulica 5, 
Ljub ljana, zaradi izterjave 1.131,77 EUR, sklenilo:

Dolžniku Danijelu Đokić, Radomira Jovano-
vića Ćoćeta 27, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Igor 
Križanec, Dalmatinova 5, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 6. 11. 2020

II N 393/2020 Os-2999/20
Okrožno sodišče v Mariboru je po višji sodnici – 

svétnici mag. Jelki Kurnik v nepravdni zadevi predla-
gateljice Sare Arko, Rošpoh-del 153a, Kamnica, proti 
nasprotnemu udeležencu Urošu Lorenčič, neznanega 
prebivališča, nazadnje stanujoč Mali Beograd 16, Ruše, 
zaradi spremembe priimka otroka, na podlagi 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi z 42. čle-
nom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) sklenilo:

V nepravdni zadevi, ki se vodi pod II N 393/2020, 
se za začasnega zastopnika nasprotnemu udeležencu 
postavi odvetnik Miha Lah, Partizanska c. 36, 2000 
Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega udele-
ženca, dokler nasprotni udeleženec ali njegov 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 28. 9. 2020
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D 339/2018 Os-2820/20
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je v zapuščinski 

zadevi po dne 18. 7. 2014 umrli Jasenki Pilipović, roj. 
3. aprila 1954, nazadnje stanujoči Hercegovačka 54, 
Zagreb, Republika Hrvaška, na podlagi 5. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zve-
zi s 163. členom Zakona o dedovanju sklenilo:

Dedinji Miladi Pilipović, stan. Ulica Mitropolita P. 
Zimonjića G-3, 79000 Prijedor, Bosna in Hercegovina, 
se v tem zapuščinskem postopku postavi začasna za-
stopnica odvetnica Bojana Šelih, Trg svobode 26, 2310 
Slovenska Bistrica.

Začasna zastopnica bo zastopala dedinjo vse do-
tlej, dokler dedinja ali njen pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 4. 9. 2020

D 339/2018 Os-2821/20
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je v zapuščinski 

zadevi po dne 18. 7. 2014 umrli Jasenki Pilipović, roj. 
3. aprila 1954, nazadnje stanujoči Hercegovačka 54, 
Zagreb, Republika Hrvaška, na podlagi 5. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zve-
zi s 163. členom Zakona o dedovanju sklenilo:

Dedinji Dušanki Bilbija, stan. Ulica Majora Milana 
Tepića 15, 79000 Prijedor, Bosna in Hercegovina, se 
v tem zapuščinskem postopku postavi začasni zastopnik 
odvetnik Andrej Šelih, Trg svobode 26, 2310 Slovenska 
Bistrica.

Začasni zastopnik bo zastopal dedinjo vse dotlej, 
dokler dedinja ali njen pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 4. 9. 2020

0290 I 210/2020 Os-3074/20
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je v izvršilni 

zadevi upnika Poslovni sistem Mercator d.d., Dunaj-
ska cesta 107, Ljub ljana, ki ga zastopa Brigita Kacijan 
Gajšek, Dunajska cesta 107, Ljub ljana – dostava, proti 
dolžnici Claudii Dötzl, Kolodvorska ulica 21, Sloven-
ska Bistrica, zaradi izterjave 1.288,96 EUR, na podlagi 
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in 
zavarovanju sklenilo:

Dolžnici Claudii Dötzl, se v tem izvršilnem postopku 
postavi začasni zastopnik odvetnik Alen Vidonja, Kolod-
vorska ulica 8, Slovenska Bistrica.

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

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 8. 10. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 423/2019 Os-2945/20
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski 

postopek po pok. Branimirju Metličarju, sinu Janeza, 

rojenemu 16. 2. 1961, državljanu Republike Slovenije, 
samskemu, umrlemu 2. 5. 2019, nazadnje stanujočemu 
Male Dole 62, Vojnik.

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

Sodišče poziva upnike, da lahko v šestih mesecih 
od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o de-
dovanju.

V skladu z določbami 142.a člena in 142.b člena 
Zakona o dedovanju sodišče opozarja, da bo v primeru, 
če noben upnik ne bo v šestih mesecih od dneva obja-
ve oklica vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, zapuščina brez dedičev prešla 
na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgo-
varja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Celju
dne 14. 9. 2020

D 286/1964 Os-3132/20
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po 

pokojnem Matiji Tkalčič, rojen dne 14. 2. 1882, poročen, 
oče štirih otrok, državljan Republike Slovenije, nazadnje 
stanujoč na naslovu Fly, St. Louis, Minnesota, ZDA, umrl 
dne 18. 5. 1947, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega dednega reda po pokojnem Matiji Tkaličiču, da 
se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku za 
poseben primer – Center za socialno delo Dolenjska 
in Bela krajina, Enota Črnomelj, v roku 1 leta od dneva 
objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 16. 10. 2020

D 111/1966 Os-3133/20
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po 

pokojnem Jožetu Žlogar, rojen dne 6. 2. 1886, poročen, 
brez otrok, državljan Republike Slovenije, nazadnje sta-
nujoč na naslovu Maline pri Štrekljevcu 16, pošta Semič, 
umrl dne 2. 5. 1966, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
drugega in tretjega dednega reda po pokojnem Jožetu 
Žlogarju, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri 
skrbniku za poseben primer – Center za socialno delo 
Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, v roku 1 leta 
od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 16. 10. 2020

D 39/2019 Os-2537/20
Po pokojnem Petek Ignacu, rojen 8. 5. 1959, EMŠO 

0805959500159, nazadnje stanujoč Črnci 20, Apače, 
ki je umrl 31. 1. 2019, po katerem se vodi zapuščinski 
postopek pred tuk. Okrajnim sodiščem v Gornji Radgo-
ni pod opr. št. D 39/2019 in po zaključenem oklicnem 
postopku, ki je potekel dne 25. 6. 2020, se ni javil in 
priglasil k dedovanju nihče, ki bi imel po zakonu pravico 
do dediščine po zapustniku in je tako šteti premoženje 
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zapustnika, ki spada v zapuščino, za premoženje brez 
dedičev.

Opozarja se, da bo zapuščina brez dedičev prešla 
na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravoča-
sno vložil zahteve za prenos te zahteve zapuščine v ste-
čajno maso stečaja zapuščine in da Republika Slovenija 
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

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

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

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 22. 7. 2020

D 64/2020-17 Os-3040/20
Sodišče nima podatkov o dedičih po pok. Vogrinec 

Marjanu, roj. 9. 6. 1962, nazadnje stanujoč Boračeva 7, 
zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) po-
ziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se 
priglasijo Okrajnemu sodišču v Gornji Radgoni v enem 
letu od objave tega okolica.

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

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 1. 10. 2020

D 41/2019 Os-3063/20
Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290 

Grosuplje v zapuščinski zadevi po pokojnem Branku 
Spolovnak, rojen 12. 8. 1978, umrlem 3. 1. 2019, naza-
dnje stanujoč Mala vas pri Grosupljem 3C, Grosuplje, 
sodišče za potrebe izdaje sklepa o dedovanju izdaja 
oklic neznanim dedičem.

Po doslej znanih podatkih je bil zapustnik ob smrti 
samski, brez otrok, dedič II. dednega reda pa se je de-
dovanju odpovedal.

Po sedaj znanih podatkih v zapuščino sodi nasle-
dnje premoženje: denarna sredstva pri LON d.d., na 
dan smrti: 6,91 EUR, na dan poizvedbe 12. 2. 2019: 
6,11 EUR.

Ter terjatve: terjatev A1 Slovenija z dne 19. 3. 2019 
v višini 1.054,47 EUR; terjatev Zavarovalnice Triglav d.d. 
z dne 11. 2. 2019 v višini 5.209,38 EUR; terjatev ZZZS 
z dne 4. 3. 2019 v višini 562,67 EUR; terjatev RS Dr-
žavno odvetništvo z dne 7. 3. 2019 v višini 35,40 EUR.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premo-
ženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustnikovih obve-
znostih, ter da lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od 
dneva objave tega oklica, če gre za neznanega upnika: 
1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vlo-
ži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-

dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve 
za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapušči-
ne, bo zapuščina prešla v last Republike Slovenije, ki 
na podlagi prvega odstavka 142.a člena ZD ne odgo-
varja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 8. 10. 2020

D 160/2020 Os-3064/20
Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290 

Grosuplje v zapuščinski zadevi po pokojnem Jožetu 
Rogač, roj. 13. 7. 1957, državljanu Republike Slove-
nije, umrl 3. 4. 2020, nazadnje stanujoč Stantetova 
ulica 5, Ivančna Gorica, sodišče za potrebe izdaje 
sklepa o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.

Po doslej znanih podatkih so se zakoniti dediči po 
zapustniku odpovedali dedovanju.

S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče po 
pokojnem, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega 
leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani 
sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 8. 10. 2020

D 670/2015 Os-3077/20
Zapuščinska zadeva, po pok. Andreju Gobini, roj. 

dne 17. 12. 1840, nazadnje stanujočem Osp 5, Črni 
Kal, ki je umrl dne 20. 7. 1900.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil 
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso ste-
čaja zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustnikove dolgove.

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

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

Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 10. 2019

D 181/2020 Os-3178/20
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-

devi po pokojni Ljudmili Gole, rojeni 14. 2. 1929, umrli 
23. 3. 2020, zadnje stalno bivališče Postaja 38, Mirna 
Peč, izdaja naslednji oklic:

Poziva se dedič Zvonko Gole, roj. 21. 10. 1951, 
neznanega bivališča, da se priglasi pri tukajšnjem so-
dišču ali pri skrbniku za poseben primer, Centru za 
socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Novo 
mesto, Resslova 7b, Novo mesto, v roku 1 leta od dne-
va objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavlje-
nega skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 21. 10. 2020
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D 9/2020 Os-3096/20

Pri Okrajnem sodišču v Postojni je pod opr. št. 
D 9/2020 v teku zapuščinski postopek po pokojnem 
Ivanu Bizjaku, EMŠO 1812890500038, neznanega bi-
vališča, ki ga je sodišče s sklepom N 9/2020 razglasilo 
za mrtvega z dnem 19. 12. 1960.

Iz podatkov sklepa opr. št. N 9/2020 z dne 25. 10. 
2019 je razvidno, da je sodišče ugotovilo, da je pogre-
šani Ivan Bizjak, roj. 18. 12. 1890 v Postojni, neznanega 
bivališča, umrl dne 11. 9. 1974. Poročen je bil z Marijo 
Turk in imela sta tri otroke, sina Milana Ivana Bizjaka, 
roj. 11. 6. 1922, Borisa Antona Bizjaka, roj. 16. 11. 1926 
in hčerko Aldo Ano Bizjak (poročena Luzi Alfier), roj. 
23. 12. 1930, zadnje znano prebivališče Viale Zara 13, 
Milan. Skupaj z družino so se odselili v Italijo 31. 1. 
1951.

Podatki o statusu dedičev za Milana Ivana Bizjaka, 
Borisa Antona Bizjaka in Aldo Ano Bizjak (poročena 
Luzi Alfier) ter njihovih naslovih, so neznani. Sodišče je 
opravilo poizvedbo o tem ali so dediči živi ter njihov na-
slov, če so pokojni pa datum smrti in potomce dedičev. 
Iz odgovora Generalnega konzulata RS Trst izhaja, da 
v evidencah občine Milano (Italija) ni zapisa za zgoraj 
navedene dediče.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne na podlagi zakona oziroma oporoke, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica v Uradnem 
listu RS, oglasni deski Krajevne skupnosti Postojna, na 
sodni deski sodišča in spletni strani naslovnega sodišča. 
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek 
nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na pod-
lagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 5. 10. 2020

D 277/2019 Os-3119/20

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski po-
stopek po pokojnem Aljoši Zoranu, rojenem dne 28. 8. 
1963, nazadnje bivajočem v Piranu, Alma Vivoda 8 in 
umrlem dne 24. 8. 2019.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih 
dedičih v III. dednem redu, zato pozivamo morebitne 
zapustnikove dediče, da se priglasijo sodišču v roku 
enega leta od objave tega oklica. Po preteku tega roka 
bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo oziroma 
izdalo sklep na podlagi znanih podatkov v skladu z Za-
konom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 12. 10. 2020

D 136/2019 Os-3260/20

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 
Mariji Furlan, roj. Gomolj, nazadnje stanujoči Via Bona-
mea 38, Trst, Italija, ki je umrla dne 13. 3. 2010, v ze-
mljiški knjigi vpisana kot Marija Furlan, roj. Gomolj, Via 
Bonamea 38, Trst, Italija.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih 
dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne de-
diče, da se v roku enega leta od objave tega oklica in 
oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri 
sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta 
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 26. 10. 2020

D 355/2008 Os-3062/20

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici na podlagi 
206. člena Zakona o dedovanju (ZD) objavlja oklic de-
dičem:

Na Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici je pod 
opravilno številko D 355/2008 v teku zapuščinski po-
stopek po pokojnem Marjanu Erkerju, rojenem 12. 11. 
1952, umrlem 19. 10. 2008, nazadnje stanujočem Hra-
stovec pod Bočem 56/a, Poljčane, in sicer za naknadno 
najdeno premoženje.

Ker sta se zakonita dediča odpovedala dedovanju 
naknadno najdenega premoženja, sodišče na podlagi 
prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedo-
vanju (ZD) s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku 
enega leta od objave tega oklica na sodni deski naslov-
nega sodišča in v Uradnem list RS.

Če se po preteku enega leta od objave oklica na 
sodni deski tega sodišča in v Uradnem listu RS ne bo 
zglasil noben dedič, bo sodišče odločilo, da postane do-
datna zapuščina lastnina Republike Slovenije.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 5. 10. 2020

D 64/1964 Os-3036/20

Pred naslovnim sodiščem teče postopek izdaje do-
datnega sklepa po pokojnem Andreju Tuta, sin Andreja, 
rojen 30. 11. 1884, ki je umrl 1. 2. 1964.

V njegovo zapuščino sodi tudi skupni delež v zvezi 
z nepremičninami Agrarne skupnosti Zatolmin.

V zapuščinskem postopku so k dedovanju po za-
konu poklicani dediči dedičev prvega dednega reda, pri 
čemer pa sodišče nima vseh podatkov o teh dedičih.

Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta 
od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico 
do dediščine.

Če se po poteku enega leta od objave oklica ne 
zglasijo, bo sodišče o citiranem premoženju zapustnika 
odločilo na podlagi zbranih podatkov in ga dodelilo de-
dičem, ki so sodišču znani.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 2. 10. 2020

D 194/2018 Os-3041/20

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-
kojnem Jakobu Kravanji, sinu Jakoba, rojenem 19. 9. 
1869, s stalnim bivališčem na naslovu Trenta 16, kjer je 
umrl 6. 12. 1959.

Do dedovanja po zapustniku bi bili upravičeni tudi 
njegovi hčeri Marija Scharwitzel (rojena 1904) in Ana 
Hofer (rojena 1906), obe izseljeni v Avstrijo, za kateri ni 
znano, ali obstojijo oziroma kdo bi bili dediči po njima.

Glede na navedeno sodišče s tem oklicem poziva 
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se 
v roku enega leta od njegove objave priglasijo sodišču.

Če se v roku enega leta od objave oklica ne bo 
zglasil noben dedič, bo sodišče v zadevi odločilo na 
podlagi podatkov spisa.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 1. 10. 2020

D 42/1957 Os-3086/20

Pred naslovnim sodiščem teče postopek odločanja 
o dedovanju naknadno najdenega premoženja po po-
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kojnem Andreju Rakar, sin Antona, rojen 26. 11. 1886, 
z zadnjim prebivališčem na naslovu Breginj 11, Breginj, 
ki je umrl dne 1. 2. 1957.

V njegovo zapuščino sodijo tudi skupni delež pri 
nepremičninah glede Agrarne skupnosti Breginj, in si-
cer: s parc. št. 123/4, 172/0, 174/1, 175/2, 421/1, 421/2, 
605/3, 606/0, 752/0, 753/1, 755/0, 759/3, 768/2, 772/1, 
772/8, 772/9, 775/1, 818/2, 822/4, 847/5, 870/1, 870/3, 
870/4, 870/5, 871/1, 871/2, 897/4, 897/10, 897/11, 
897/12, 897/13, 902/0, 1643/0, 3125/0, 3126/1, 3126/7, 
3143/0, 3144/1, 3144/3, 3145/0, 3148/0, 3149/0, 3160/2, 
3181/0, 3290/0, 3335/0, 3336/1, 3379/0, 3545/0, 3546/0, 
3547/0, 3548/0, 3619/0, 3624/2, 3674/0, 3940/1, 3940/2, 
4006/0, 4008/0, 4055/3, 4056/2, 4067/2, 4106/1, 4243/0, 
4252/2, 4252/3, 4252/4, 4252/5, 4252/6, 4254/1, 4254/2, 
411/3, 411/2, 411/1, 748/3, 748/2, 748/1, 765/2, 765/1, 
897/7, 897/1, 897/8, 897/2, 897/9, 897/3, 898/9, 898/1, 
898/10, 898/5, 898/12, 898/11, 898/6, 898/13, 898/8, 
3580/2, 3580/1, 3716/4, 3716/2, 898/7, 775/2, 3259/0, 
3291/0, 3336/2, 3336/3, 3503/1, 3503/2, 3503/3, 3503/4, 
3503/5, 3503/6, 3503/7, 3503/8, 3503/10, 3504/2, 
3504/3, 3504/4, 3544/0, 3573/0, 3574/0, 4109/1, 
4109/4, 4110/0, 4186/0, 4187/0, 4245/0, 4252/7, 4253/0, 
4255/23, 4255/24, 4256/0, 3504/7, 3504/6, 3504/1, 
3692/4, 3692/3, 3692/5, 3692/6, 3692/2, 4192/4, 4192/3, 
4192/2, 4192/1, 4252/20, 4252/19, 4252/18, 4252/1, 
4252/15, 4252/14, 4252/13, 4252/12, 4252/9, 4252/23, 
4252/22, 4252/21, 4252/10, 4400/11, 4400/7, 4400/1, 
4400/12, 4400/6 in 4400/5, vse k.o. 2214 Breginj.

V zapuščinskem postopku so k dedovanju po zako-
nu poklicani dediči prvega dednega reda, pri čemer pa 
sodišče nima podatkov o vseh dedičih.

Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta 
od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico 
do dediščine.

Če se po poteku enega leta od objave oklica ne 
zglasijo, bo sodišče o citiranem premoženju zapustnika 
odločilo na podlagi zbranih podatkov in ga dodelilo de-
dičem, ki so sodišču znani.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 9. 10. 2020

O 88/64-45 Os-2931/20
Okrajno sodišče v Trebnjem, je v zapuščinski za-

devi po pokojni Mariji Brčon, roj. 19. 4. 1903, ki je umrla 
13. 6. 1966, nazadnje stanujoča Mali Gaber 7, Veliki 
Gaber, sodišče poziva neznane dediče ter vse, ki mislijo, 
da imajo pravico do zapuščine po pokojni Mariji Brčon, 
da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave 
tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona o dedova-
nju (ZD).

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

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 21. 9. 2020

O 183/64-51 Os-3151/20
Okrajno sodišče v Trebnjem v zapuščinski zade-

vi po pokojni Nataši Marjetici Stromberger, rojeni dne 
25. 6. 1946, ki je umrla 11. 3. 1999, stanujoča Bičevje 1, 
Ljub ljana, sodišče poziva neznane dediče ter vse, ki mi-
slijo, da imajo pravico do zapuščine po pokojni Nataši 
Marjetici Stromberger, da se priglasijo sodišču v roku 
enega leta od objave tega oklica, v skladu z 206. členom 
Zakona o dedovanju (ZD).

Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo 
postopek po podatkih, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 21. 10. 2020

Oklici pogrešanih

N 38/2020 Os-3180/20

Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog predla-
gateljice Republike Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljub-
ljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo RS, Zunanji 
oddelek v Novi Gorici, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Go-
rica, postopek o razglasitvi pogrešanega Josipa (Jožef) 
Kete, Gorenje 21, Ajdovščina, ki ga zastopa skrbnik za 
poseben primer Gregor Hrvatin, odvetnik v Novi Gorici, 
za mrtvega.

Iz pridobljenih listin izhaja, da je bil Josip (Jožef) 
Kete, sin Neže Kete, rojene Kalin, in Franca Keteja. 
Rojen je bil 9. 3. 1881 in naj bi živel na naslovu Gorenje 
21, Ajdovščina. Oče Franc Kete je umrl 13. 2. 1923 v Lo-
kavcu, star 79 let, mama Neža Kete pa je umrla 23. 5. 
1918. Po slednji je Josip Kete podedoval solastnino na 
nepremičninah. Župnija Lokavec je potrdila tudi, da je 
Josip (Jožef) Kete odšel v Ameriko. Drugi podatki o na-
sprotnem udeležencu ne obstajajo.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti Josipa (Jožefa) Keteja, naj javijo tukajšnjemu so-
dišču v roku treh mesecev po objavi oklica v Uradnem 
listu RS, oglasni deski UE Ajdovščina ter sodni deski 
tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka sodišče po-
grešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 26. 10. 2020

N 37/2020 Os-3258/20

Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog predla-
gatelja Vlada Dimovski, Zelena pot 26, Ljub ljana, ki ga 
zastopa Maja Grebenšek, odvetnica v Velenju, zoper 
nasprotno udeleženko Josefo Gruden Pirjevec, nezna-
nega bivališča, ki jo zastopa skrbnica za poseben primer 
Metka Jelinčič Maraž, odvetnica v Šempetru pri Gorici, 
postopek o razglasitvi pogrešane za mrtvo.

Iz pridobljenih listin izhaja, da se je Josefa Gruden 
Pirjevec rodila 21. maja 1834 očetu Andreju in materi 
Mariji, roj. Cej, dne 7. februarja 1866 se je poročila 
s Štefanom. Drugi podatki o nasprotni udeleženki ne 
obstajajo.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti Josefe Gruden Pirjevec, naj javijo tukajšnjemu 
sodišču v roku treh mesecev po objavi oklica v Uradnem 
listu RS, oglasni deski UE Ajdovščina ter sodni deski 
tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka sodišče po-
grešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 4. 11. 2020

N 23/2020 Os-3220/20

Okrajno sodišče v Cerknici vodi nepravdni posto-
pek predlagateljice Republike Slovenije za razglasitev 
domnevno pogrešane Marije Bavec (v izročilni pogodbi 
tudi: Bavc), rojene 7. 3. 1857 v kraju Markovec, z za-
dnjim znanim bivališčem Markovec 2, Stari trg pri Ložu, 
za mrtvo. O pogrešani ve sodišče, da je 26. 6. 1878 
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sklenila zakonsko zvezo z Jožefom Bavcem, ki je umrl 
30. 1. 1918. In še, da je imela sina Franca Bavca in hčeri 
Frančiško Pangos ter Marijo Mavko.

Sodišče poziva vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti 
domnevno pogrešane Marije Bavec, naj to sporočijo so-
dišču v treh mesecih od objave tega oklica. Po preteku 
tega roka lahko sodišče pogrešano razglasi za mrtvo in 
določi verjetni datum njene smrti.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 2. 11. 2020

Pozivi za predlaganje kandidatov 
za sodnike porotnike

Su 100/2020 Os-3303/20
Skladno z določilom drugega odstavka 46. člena 

Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 
33/11, 75/12, 63/13, 17/15, 23/17, 22/18, 16/19 – ZNP-1, 
36/20 – ZZUSUDJZ, 61/20 – ZZUSUDJZ-A, 80/20 – 
ZIUOOPE, 104/20), predsednica Okrožnega sodišča 
v Celju objavim

poziv

predstavniškim organom občin in drugim pristoj-
nim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča 
v Celju, da predlagajo kandidate za 130 sodnikov poro-
tnikov Okrožnega sodišča v Celju.

Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan 
Republike Slovenije, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni 
bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se pre-
ganja po uradni dolžnosti in, ki je zdravstveno in oseb-
nostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne veje 
oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.

Predloge in dokazila (ne starejša od 6 mesecev) in 
izjavo s podatki je potrebno poslati na naslov: Okrožno 
sodišče v Celju, Urad predsednice, Prešernova 22, 3000 
Celje, najkasneje do 23. 12. 2020.

Okrožno sodišče v Celju
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Drugo preklicujejo

BAGER TEAM d.o.o., Slovenska 
cesta 24, Spodnja Idrija, potrdilo za voznika tujca, 
št. 01374/BGD21-3-2427/2019, izdano na ime Duvnjak 
Samir, veljavno od 30. 4. 2019 do 30. 4. 2020, izda-
no pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, leta 2019. 
gny-342322

BOGDAN JEGLIČ S.P., ČEŠNJICA PRI KROPI 4, 
Podnart, izvod licence, št. 014248/001, za vozilo IVECO 
Eurocargo 120E23, reg. št. KR HM 154, veljavnost do 
25. 4. 2021. gny-342297

BOJAN TREVEN S.P., Hotedršica 7C, Hotedršica, 
potrdilo za voznika, št. 015100/SŠD40-2-3396/2018, iz-
dano na ime Knežević Saša, veljavnost od 6. 7. 2018 
do 30. 10. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gni-342288

BOJAN TREVEN S.P., Hotedršica 7C, Hotedršica, 
potrdilo za voznika, št. 015100/SŠD40-2-4106/2018, iz-
dano na ime Munjević Ervin, veljavnost od 24. 8. 2018 
do 25. 11. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnh-342289

BOROVICA d.o.o., Šmarska cesta 5D, Koper - Ca-
podistria, izvod licence, št. GE008943/06498/003, za 
vozilo reg. št. LJ CG-407, veljavnost do 3. 8. 2022. 
gnp-342306

CAPTIVA d.o.o., Vojkovo nabrežje 23, Koper - Ca-
podistria, izvod licence, št. GE008864/06484/001, za 
vozilo Scania, reg. št. LJ32-KCD. gnk-342286

CPK d.d., Ulica 15. maja 14, Koper - Ca-
podistria, preklic digitalne tahografske kartice, 
št. 1070500045994000, izdane na ime Vinko Vrh, izdal 
Cetis d.d., objavljen v Uradnem listu RS, št. 164/20, pod 
oznako GNW-342274. gnz-342321

DEPTA, Dejan Prasl s.p., Cankova 36B, Cankova, 
izvod licence, št. 013822/003, za vozilo Renault Trafic, 
reg. št. MS DD876, veljavnost do 9. 3. 2022. gnj-342287

Golob Sebastijan, Žabljek 22, Laporje, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500046416000, izdal Cetis 
d.d. gnd-342318

Hodžić Dževad, Tržaška c. 109, Ljub ljana, licenco, 
št. 015714, izdano na SEM Transport s.p. gnm-342284

Iljaž Jože, Nova vas ob Sotli 12, Bizeljsko, potrdi-
lo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne uspo-
sobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, 
št. 601706, izdano pri Ministrstvu za promet in zveze, 
leta 1997. gnh-342314

Jelarčič Ivo, Hrašče 1, Podnanos, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500043931001, izdal Cetis d.d. 
gng-342315

JERNEJ GOLČER s.p., Ulica pri izviru 6A, Sloven-
ske Konjice, izvod licence, št. 013723/002, za vozilo Re-
nault Megane, reg. št. CE UP 505, veljavnost do 13. 7. 
2021. gno-342307

Kolenc Bojan, Češča vas 14, Novo mesto, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500001925002, izdal Cetis 
Celje d.d. gnb-342295

Kuhar Bombek Anton, Ormoška cesta 65, Ptuj, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500031332001, izdal 
Cetis d.d. gnm-342313

L&CO d.o.o., Cesta 4. julija 93, Krško, licenco, 
št. 51582. gnt-342302

Preklici

LOGOCHEM d.o.o., Ljutomerska cesta 30, Or-
mož, izvod licence, št. GE010388/08027/003, za vozilo 
Iveco, reg. št. MB AP-645, veljavno do 12. 3. 2023. 
gnc-342319

MARK TRANSPORT d.o.o., Cesta An-
dreja Bitenca 68, Ljub ljana, izvod licence, 
št. GE007897/07374/003, za vozilo Volvo, reg. 
št. LJ770FF, veljavnost do 10. 2. 2021. gnx-342298

NT LOGISTIKA, d.o.o., Ljub ljanska 
cesta 110, Domžale, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500043817001, izdano na ime Niko Resnik, 
izdal Cetis d.d. gnb-342320

Pantelić Nenad, Miren 276, Miren, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500041267001, izdal Cetis Celje 
d.d. gnu-342301

Porić Nisvet, Dragomelj 169, Domžale, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500048453000, izdal Cetis 
Celje d.d. gnw-342299

PROINT d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, Ljub ljana, potr-
dilo za voznika, št. 015683/SŠD38-3-3749/2019, izdano 
na ime Drljača Stevo, veljavnost od 1. 7. 2019 do 30. 9. 
2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnn-342308

PROINT d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, Ljub ljana, potr-
dilo za voznika, št. 015683/SŠD38-2-5019/2018, izdano 
na ime Ilić Petar, veljavnost od 9. 10. 2018 do 30. 9. 
2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnm-342309

PROINT d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, Ljub ljana, potrdi-
lo za voznika, št. 015683/AĆ38-2-3305/2018, izdano na 
ime Jagodić Ljubiša, veljavnost od 9. 7. 2018 do 15. 8. 
2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnl-342310

PROINT d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, Ljub ljana, potr-
dilo za voznika, št. 015683/RB38-4-466/2018, izdano na 
ime Jankovski Mile, veljavnost od 22. 1. 2018 do 8. 4. 
2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnk-342311

PROINT d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, Ljub ljana, potr-
dilo za voznika, št. 015683/SŠD38-2-6305/2019, izdano 
na ime Marsenić Milan, veljavnost od 13. 11. 2019 do 
26. 1. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slo-
venije. gnj-342312

PROLE d.o.o., Šmarska cesta 5D, Koper - Capodi-
stria, izvod licence, št. GE008000/07430/001, za vozilo 
reg. št. KP BP-327, veljavnost do 7. 4. 2021. gnr-342304

Šporar Matej, Mala vas 24, Videm-Dobrepolje, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500040293001, izdal 
Cetis Celje d.d. gnl-342285

TAHO CENTER, ANDREJ VODENIK s.p., Ki-
dričeva ulica 25, Celje, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500015344002, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Mitja Prislan. gnq-342305

Transport Lušina d.o.o., Bela Cerkev 13, Šmarješke 
Toplice, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu stro-
kovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem 
prometu, št. 605198, izdano na ime Franc Lušina, izda-
jatelj Ministrstvo za promet in zveze, leto izdaje 1997. 
gns-342303

TRANSPORTI ŽIŽEK d.o.o., Zadružna ulica 25, 
Črenšovci, izvod licence, št. GE009371/06619/007, za 
tovorno vozilo, reg. št. MS HC-990, veljavno do 1. 2. 
2023. gnf-342316
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TRANSPORTI ŽIŽEK d.o.o., Zadružna ulica 25, 
Črenšovci, GE009371/06619/010, za tovorno vozilo, 
reg. št. MS CS-066, veljavno do 1. 2. 2023. gne-342317

UNITRANSPORT d.o.o., Pod jelšami 14, Grosuplje, 
potrdilo za voznika, št. 016267/SŠD19-2-801/2019, iz-
dano na ime Cvetković Borivoje, veljavnost od 5. 2. 2019 
do 4. 5. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gng-342290

UNITRANSPORT d.o.o., Pod jelšami 14, Grosuplje, 
potrdilo za voznika, št. 016267/SŠD19-2-1683/2019, iz-
dano na ime Nedić Dragan, veljavnost od 25. 3. 2019 
do 25. 3. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnf-342291

UNITRANSPORT d.o.o., Pod jelšami 14, Grosuplje, 
potrdilo za voznika, št. 016267/RB19-2-6158/2018, izda-
no na ime Panajotov Mitko, veljavnost od 19. 12. 2018 
do 29. 12. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gne-342292

UNITRANSPORT d.o.o., Pod jelšami 14, Grosu-
plje, potrdilo za voznika, št. 016267/SŠD19-2-14/2019, 
izdano na ime Panajotov Mitko, veljavnost od 9. 1. 2019 
do 29. 12. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnd-342293

UNITRANSPORT d.o.o., Pod jelšami 14, Grosuplje, 
potrdilo za voznika, št. 016267/SPD19-2-287/2020, iz-
dano na ime Vujnović Miloš, veljavnost od 15. 1. 2020 
do 31. 3. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnc-342294

VIGRAD WC KABINE d.o.o., Ročevnica 3, Tržič, 
izvod licence, št. GE010232/08270/002, za vozilo Ive-
co, reg. št. CE 14-EKO, veljavnost do 15. 11. 2023. 
gnz-342296

Živković Milivoje, Ivana Suliča 10b, Šem-
peter pri Gorici, digitalno tahografsko karti-
co, št. 1070500032150001, izdal Cetis Celje d.d. 
gnv-342300
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