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Javni razpisi

 Ob-3382/20

Sprememba
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega 
sklada Republike Slovenije za podjetništvo Spodbude 
za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesar-
stvu 4.0, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 101 
z dne 17. 7. 2020, Ob-2452/20.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Jav-
nega razpisa:

6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Se prvi in četrti odstavek spremenita in v celoti 

nadomestita z:
Okvirna skupna višina sredstev (dejanska višina se 

bo prilagajala vsakokratnemu veljavnemu INOP), ki so 
na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa 
je 8.200.000,00 EUR, in sicer:

Proračunska postavka Programsko območje Leto 2021
EUR

Leto 2022
EUR

Skupaj
EUR

160057 PN3.1 – Snovna in energetska 
učinkovitost-les-V-14-20-EU

Kohezijska regija 
Vzhodna Slovenija 2.000.000,00 2.728.000,00 4.728.000,00

160058 PN3.1 – Snovna in energetska 
učinkovitost-les-Z-14-20-EU

Kohezijska regija 
Zahodna Slovenija 2.000.000,00 1.472.000,00 3.472.000,00

Skupaj 4.000.000,00 4.200.000,00 8.200.000,00

Predvideno koriščenje sredstev po posameznem 
letu je:

– leto 2021: 4.000.000,00 EUR
– leto 2022: 4.200.000,00 EUR.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

 Ob-3374/20
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 rednega letnega javnega projektnega 
razpisa za sofinanciranje programskih vsebin 
medijev v letu 2021 (oznaka: JPR–MV–2021)
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane pri-

javitelje, da objavlja redni letni javni projektni razpis za 
sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2021 
(oznaka: JPR–MV–2021).

Namen rednega letnega javnega projektnega raz-
pisa je podpora medijem pri ustvarjanju in razširjanju 
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programskih vsebin, ki so v skladu s 4. členom ZMed 
pomembne za uresničevanje javnega interesa na po-
dročju medijev.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ustvarja-
nja programskih vsebin:

– tiskanih medijev;
– radijskih programov;
– televizijskih programov;
– elektronskih publikacij.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, na-

menjenih za razpis, je 2.670.000,00 evrov.
Razpis bo trajal od 4. 12. 2020 do 5. 1. 2021.
Besedilo javnega razpisa bo 4. 12. 2020 objavlje-

no na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kultu-
ro/javne-objave/

Ministrstvo za kulturo

Št. 5100-29/2020-3 Ob-3403/20
Na podlagi 2. člena Pravilnika o postopkih (so)finan-

ciranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja razisko-
valne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 
78/20 in 145/20; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), 
v zvezi s 15. in 20. členom Zakona o raziskovalni in ra-
zvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 
– ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: 
Zakon), 8. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije 
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 123/03 in 105/10) ter na podlagi 7. člena in 
III. poglavja Memoranduma o soglasju o znanstvenem 
sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in 
šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za 
spodbujanje znanosti, z dne 6. 4. 2001 (objavljen na 
spletni strani agencije; v nadaljevanju: memorandum) in 
usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
Republike Slovenije, št. 510-26/2020/10, z dne 9. 11. 
2020 (v nadaljevanju: dopis ministrstva), objavlja Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

javni razpis
za podoktorske raziskovalne štipendije  

na Japonskem za raziskovalce iz Republike 
Slovenije v letu 2021

1. Predmet razpisa: na podlagi memoranduma med 
Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slo-
venije (v nadaljevanju: ministrstvo) in Japonskim zdru-
ženjem za spodbujanje znanosti (Japan Society for the 
Promotion of Science; v nadaljevanju: JSPS), JSPS vsa-
ko leto zagotavlja podoktorske raziskovalne štipendije 
na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije. 
V letu 2021 je Sloveniji namenjena ena štipendija.

2. Subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis: podok-
torska raziskovalna štipendija je namenjena slovenskim 
podoktorskim kandidatom (v nadaljevanju: kandidati), 
pri katerih od pridobitve doktorata ni preteklo več kot 
šest let, šteto do roka za oddajo prijave in ki želijo razi-
skovalno delati na Japonskem pod vodstvom japonskih 
znanstvenikov na japonskih raziskovalnih inštitutih in 
univerzah (v nadaljevanju: japonska institucija).

3. Pogoji
3.1. Znanstvena področja, začetek in trajanje razi-

skovalnega dela na Japonskem
Kandidati se na Javni razpis za podoktorske raz-

iskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz 
Republike Slovenije v letu 2021 (v nadaljevanju: razpis) 
lahko prijavijo za katero koli znanstveno področje. Razi-
skovalno delo na Japonskem traja od 12 do 24 mesecev.

3.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat so:
– ima državljanstvo Republike Slovenije,
– ima doktorat znanosti (od pridobitve doktorata 

ne sme preteči več kot šest let, šteto do roka za oddajo 
prijave),

– če mu je bila v preteklosti že dodeljena štipendija 
JSPS, ne more ponovno kandidirati.

4. Postopek ocenjevanja: prijave kandidatov bo 
ocenjevalo Strokovno telo za ocenjevanje prijav sloven-
skih raziskovalcev, ki se prijavljajo na tuje štipendije (v 
nadaljevanju: strokovno telo), ki ga imenuje Znanstve-
ni svet agencije. Strokovno telo bo ocenjevalo prijave 
v skladu z dopisom ministrstva, upoštevajoč pri tem 
vso japonsko razpisno dokumentacijo, ki je sestavni del 
tega razpisa. Pri vseh pravočasnih, pravilno označenih 
in popolnih prijavah strokovno telo najprej ugotovi skla-
dnost prijav glede na pogoje iz 3.2. točke tega razpisa. 
V nadaljevanju postopka strokovno telo ovrednoti prija-
ve, upoštevaje kazalnike in merila, ki jih določa 5. točka 
razpisa in predlaga ministrstvu za nominacijo kandidata 
iz prednostnega seznama. Ministrstvo posreduje nomi-
nacijo predlaganega kandidata japonski strani (JSPS).

5. Kazalniki in merila
Strokovno telo pri ocenjevanju upošteva naslednje 

kazalnike in merila:
– pretekle raziskave in raziskovalne dosežke – 0 

do 5 točk,
– znanstveno odličnost na podlagi priložene biblio-

grafije – 0 do 5 točk in
– načrt raziskovalnega dela na Japonskem – 0 do 

5 točk.
6. Financiranje
Japonska (JSPS) poleg štipendije izbranemu kan-

didatu krije tudi sredstva za:
– povratno letalsko vozovnico,
– mesečno nadomestilo v višini 362.000 Yen 

(cca 3.000,00 EUR),
– za namestitev 200.000 Yen (cca 1.700,00 EUR),
– nezgodno ter zdravstveno zavarovanje in ostalo.
Natančni podatki o financiranju so v spodaj priloženi 

japonski razpisni dokumentaciji.
7. Oblika, način in rok za oddajo prijav
Prijava vsebuje:
– prijavni obrazec v tiskani obliki (mora biti lastno-

ročno podpisan) in na elektronskem nosilcu podatkov 
(USB ključ, CD, DVD) v pdf formatu. Obe obliki prijav-
nega obrazca (tiskana in na elektronskem nosilcu podat-
kov) morata biti vsebinsko popolnoma enaki;

– kopijo dokazila o doktoratu s prevodom v angleški 
ali japonski jezik (overitev ni potrebna);

– priporočilno pismo slovenskega mentorja ali nad-
rejenega (velja tudi priporočilo bivšega mentorja ali bi-
všega nadrejenega) v angleškem ali japonskem jeziku 
(izvirnik);

– pisno soglasje japonskega mentorja in njegove 
japonske institucije o programu raziskovanja oziroma 
raziskovalnega dela na Japonskem v angleškem ali 
japonskem jeziku (izvirnik).

Prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako: 
»Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za podoktorske raz-
iskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz 
Republike Slovenije v letu 2021«, s pripisanim imenom 
in priimkom kandidata ter njegovim naslovom, na: Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.

Kot pravočasne se štejejo prijave, oddane priporo-
čeno na pošto v Sloveniji do vključno 4. februarja 2021 
(upošteva se poštni žig) ali oddane v glavno pisarno 
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Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije do vključno 4. februarja 2021.

V vsaki ovojnici je lahko le ena prijava.
Prijava se šteje za popolno, če je pravilno opre-

mljena, pravočasno oddana, izpolnjena na predpisanem 
prijavnem obrazcu, v predpisani obliki in vsebuje vse 
zahtevane podatke, ki jih določa razpisna dokumentaci-
ja. Nepravočasnih, nepravilno opremljenih in nepopolnih 
prijav agencija ne bo obravnavala in bodo s spremnim 
dopisom neodprte vrnjene kandidatom (razen, če z ovoj-
nice ni mogoče razbrati ime in priimek kandidata in nje-
govega naslova in se prijava odpre).

8. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo pred-
vidoma 10. februarja 2021 v prostorih agencije.

9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbo-
ru z japonske strani (JSPS)

Predvidoma v treh mesecih po odposlani nominaciji 
kandidata s strani ministrstva (nominacija bo predvidoma 
odposlana konec marca 2021) bo JSPS zaključil izbor 
in izbranega kandidata pisno obvestil, na v prijavi dan 
naslov, o izboru in o vseh nadaljnjih postopkih. JSPS bo 
o svojem končnem izboru seznanil tudi ministrstvo.

Agencija bo kandidate, ki ne bodo nominirani, o tem 
obvestila v osmih dneh po posredovanju japonskega 
izbora na ministrstvo.

10. Objava razpisa in kontaktna oseba
Razpis bo objavljen v Uradnem listu Republike Slo-

venije in na spletni strani agencije – www.arrs.si, kjer bo 
dosegljiva tudi razpisna dokumentacija.

Za dodatne informacije v zvezi z razpisom se lahko 
obrnete na kontaktno osebo za razpis: Marjetica Primo-
žič, tel. 01/400-59-70; elektronska pošta: marjetka.pri-
mozic@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 671-0006/2020-04 Ob-3375/20

Javni razpis
za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev 
letnega programa športa (LPŠ) v MO Slovenj 

Gradec za leto 2021 (I. del)
1. Naziv in sedež izvajalca razpisa: Mestna občina 

Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, 
ID: SI92076912; MŠ: 5883903000.

1. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa: 
Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucija 
o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za 
obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izved-
beni načrta Resolucije o Nacionalnem programu špor-
ta v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep 
Vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014), 7. člen 
Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, 
št. 87/15 – UPB2), Odlok o postopku in merilih za so-
financiranje izvajalcev letnega programa športa v MO 
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 69/17, 68/18, v na-
daljevanju Odlok), Sklep župana MO Slovenj Gradec 
o začetku postopka javnega razpisa za izbiro in sofinan-
ciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni ob-
čini Slovenj Gradec za leto 2021, št.: 671-0006/2020-03, 
z dne 18. 11. 2020.

2. Predmet javnega razpisa LPŠ
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za 

sofinanciranje programov, podprogramov oziroma de-
javnosti LPŠ, dodelitev pravice do uporabe prostora 
izvajalcem za izvedbo LPŠ v javnih športnih objektih.

Sredstva, ki jih bodo izvajalci prejeli za izvedbo 
LPŠ, bodisi v obliki denarnih sredstev ali brezplačne 

uporabe prostora, morajo biti v celoti namenjena v dobro 
občanov, udeležencev programov.

3. Pogoji in merila za izbor in sofinanciranje izvajal-
cev LPŠ v MO Slovenj Gradec

Programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani na 
podlagi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje 
izvajalcev letnega programa športa v MO Slovenj Gra-
dec (Uradni list RS, št. 69/17, 68/18) in pogojev in meril, 
ki so sestavni del Odloka.

Odlok je objavljen na internetni strani MO Slovenj 
Gradec www.slovenjgradec.si.

Dodatna določila:
– Izvajalci športnih prireditev so v skladu z Odlokom 

upravičeni do sofinanciranja ene prireditve, razen zveze 
društev, ki je upravičena do največ treh.

– Sredstva za izvedbo prireditev Tek miru in S ko-
lesom okoli Uršlje gore in udeležbo na Mednarodnih 
igrah otrok so opredeljena ločeno in v celoti namenjena 
izvajalcu prireditve.

– Sofinancirani izvajalci v vseh programih športa 
otrok in mladine so dolžni brezplačno vključevati v svoje 
programe socialno ogrožene otroke.

– Odobrena sredstva in pravico do brezplačne upo-
rabe prostora iz tega razpisa lahko izbrani vlagatelji na-
menijo in uporabijo zgolj za namene, ki so za vsako po-
dročje, program, podprogram oziroma dejavnost pred-
videni in dodeljeni s tem razpisom.

– Izbrani izvajalci so v skladu z 31. členom Zakona 
o športu, dolžni javno objaviti izračun cene programa ter 
sorazmerno zmanjšati strošek udeležencev programa.

– Prijavitelji lahko prijavijo programe, ki jih sami 
tudi izvajajo.

4. Upravičenci za prijavo na javni razpis
Izvajalci LPŠ in upravičeni vlagatelji so osebe, ki 

so kot izvajalci športnih programov določeni v drugem 
odstavku 6. in 7. člena Zakona o športu in izpolnjujejo 
ostala določila Zakona o športu.

Izvajalci športnih programov imajo pravico do sofi-
nanciranja in uporabe prostora z LPŠ opredeljenih pro-
gramov, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu,
– imajo sedež v MOSG,
– imajo za prijavljene dejavnosti:

– ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni 
kader za opravljanje dela v športu, in so strokovni de-
lavci vpisani v register strokovno izobraženih in usposo-
bljenih delavcev v športu (v kolikor odločba o vpisu še 
ni izdana, velja potrdilo o oddani vlogi in kopija dokazila 
o pridobljeni usposobljenosti)

– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je raz-
viden predviden vir prihodkov in odhodkov za izvedbo 
dejavnosti, ter izračun cene programa za uporabnika

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

– izvajajo programe, ki so neprofitni,
– izpolnjujejo druge pogoje, določene z Odlokom in 

Zakonom o športu,
– za prijavitelja ne velja omejitev poslovanja po 

Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/11),

– so oddali poročilo o izvajanju LPŠ za leto 2020 – 
velja za prejemnike sredstev LPŠ MO Slovenj Gradec 
za leto 2020.

Izvajalci, ki za posamezne programe nimajo ustre-
znega strokovnega kadra, niso upravičeni do sofinanci-
ranja ali uporabe prostora za ta program.

Izvajalci programov športa, ki nimajo sedeža v MOSG, 
izpolnjujejo pa ostale pogoje, so lahko sofinancirani, če iz-
vajajo programe na območju in za občane MOSG.
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Javni izobraževalni zavodi so upravičeni do sofi-
nanciranja programov, ki jih izvajajo v sodelovanju z dru-
štvi oziroma neprofitnimi izvajalci programov športa, pri 
čemer se sofinancira samo strokovni kader.

Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi 
pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.

5. Predmet sofinanciranja in okvirni obseg javnih 
sredstev za sofinanciranje v letu 2021

Predmet sofinanciranja je izvedba letnega progra-
ma športa v MO Slovenj Gradec. Okvirna višina jav-
nih sredstev za sofinanciranje letnega programa športa 
v MO Slovenj Gradec, zagotovljena na proračunski po-
stavki 36. šport, znaša skupno 455.895 €, po posame-
znih področjih pa:

1. Športni programi, proračunska postavka 3610: 
358.595 €

– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
– šolska športna tekmovanja OŠ
– plavalno opismenjevanje
– aktivne počitnice
– šport otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski 

šport
– šport mladine usmerjenih v kakovostni in vrhun-

ski šport
– občinska panožna športna šola
– kategorizirani športniki
– vrhunski šport
– kakovostni šport
– športna rekreacija
– šport starejših
– šport invalidov
2. Prioritetni izvajalci LPŠ, proračunska po-

stavka 3619: 45.000 €
3. Razvojne dejavnosti, proračunska postavka 3621:
a. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 

strokovnih delavcev v športu 2.000 €
4. Organiziranost v športu, proračunska po-

stavka 3682:
a. delovanje društev in zvez 30.000 €
5. Športne prireditve in promocija športa, proračun-

ska postavka 3631: 20.300 €
Dejanska višina sredstev se uskladi s sprejetim 

proračunom za leto 2021.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo biti po-

rabljena dodeljena sredstva: sredstva, dodeljena na 
podlagi tega razpisa, morajo biti za odobrene namene 
porabljena v proračunskem letu 2021 oziroma v zakon-
skih plačilnih rokih in v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

7. Razpisna dokumentacija, rok za prijavo in način 
oddaje vlog

Razpis se prične z dnevom objave v Uradnem listu 
RS. Razpisa je objavljen tudi na spletnem portalu in 
oglasni deski MO Slovenj Gradec.

Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, 
prijavne obrazce, vzorec pogodbe, navodila za oddajo 
vloge.

Vloge izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih, 
s priloženo predpisano, veljavno dokumentacijo, morajo 
vlagatelji oddati osebno ali poslati s priporočeno pošiljko 
na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 
2380 Slovenj Gradec.

Rok oddaje vlog je do 8. januarja 2021 ali tega dne 
priporočeno po pošti.

Na zaprti ovojnici mora biti napisano sledeče:
– polni naslov pošiljatelja,
– polni naslov prejemnika,
– pripis »Ne odpiraj – Javni razpis šport 2021«.
Vlogo lahko oddate skenirano ali podpisano z di-

gitalnim podpisom tudi v elektronski obliki v arhivirani 

datoteki (zip), na elektronski naslov sport@slovenjgra-
dec.si, z obveznim vpisom zadeve: »Javni razpis – šport 
2021«.

8. Odpiranje vlog
Postopek razpisa vodi komisija, imenovana s skle-

pom župana MO Slovenj Gradec.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno iz-

polnjene in označene ovojnice, in sicer po vrstnem redu 
prispetja.

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

čen v 7. točki besedila tega razpisa,
– ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu) 

ali bodo naslovljene ali dostavljene na drug naslov,
– ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge 

(nepopolne vloge),
– prijaviteljev, za katere velja omejitev poslovanja 

po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Ura-
dni list RS, št. 69/11).

Odpiranje in ocenjevanje vlog ni javno.
Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni naj-

kasneje v 15 dneh od dneva sprejetja odločbe o izbiri in 
obsegu sofinanciranja.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, 
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja 
odobrenih proračunskih sredstev in pravice do uporabe 
prostora iz naslova tega javnega razpisa.

9. Informacije in dostop do dokumentacije
Letni program športa za leto 2021 in razpisna doku-

mentacija sta v razpisnem roku na voljo na spletni strani 
MO Slovenj Gradec www.slovenjgradec.si, oziroma na 
sedežu MO Slovenj Gradec.

Dodatne informacije: na e-naslov viktor.susec@slo-
venjgradec.si ali po tel. 881-21-50.

Informativni dan s predstavitvijo razpisa bo v prvi 
polovici decembra, točen datum in način bo objavljen 
na spletni strani MO Slovenj Gradec.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 122-87/2020-11-40/30/04 Ob-3394/20
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ki jo 

zastopa župan Matjaž Rakovec, na podlagi 17. člena 
Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti 
v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 15/14 – UPB1, 
76/15, 52/17, 64/18 in 68/19), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje nevladnih organizacij  

na področju socialnega varstva za leto 2021
1. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje pro-

gramov nevladnih organizacij na področju socialnega 
varstva v Mestni občini Kranj (v nadaljevanju MOK) za 
leto 2021:

– program A: sofinanciranje programov manjšega 
obsega v višini do 1.000,00 €,

– program B: sofinanciranje programov večjega ob-
sega v višini nad 1.000,00 €,

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

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

Do sofinanciranja so pod pogoji, določenimi s tem 
javnim razpisom, upravičeni:

a) programi, ki omogočajo vključitev v skupnost 
osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in 
drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;
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b) programi, ki omogočajo neodvisno življenje inva-
lidov in drugi programi pomoči invalidom;

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

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

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

f) programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije raz-
ličnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih 
zdravstvenih storitev;

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

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

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

menjenimi odpravljanju socialnih in zdravstvenih stisk.
Do sofinanciranja niso upravičeni programi, za ka-

tere MOK namenja sredstva v okviru drugih proračun-
skih postavk (npr. izvajanje šole za starše, izvajanje 
preventivnih programov po šolah in vrtcih, stanovanjske 
skupine, bivalne skupnosti), ter ostali socialno varstveni 
programi, ki so financirani direktno iz proračuna MOK. 
Predmet javnega razpisa prav tako ni sofinanciranje 
enega ali več enkratnih projektov (kot npr. organizacija 
in izvedba dobrodelne prireditve inp.)

2. Okvirna višina razpoložljivih sredstev in način so-
financiranja programov: okvirna višina razpisanih sred-
stev, namenjenih za sofinanciranje nevladnih organizacij 
na področju socialnega varstva za leto 2021, znaša 
81.300,00 €. MOK si pridržuje pravico znesek spreme-
niti, to je zvišati oziroma znižati, skladno z veljavnim 
proračunom za leto 2021. Strokovna komisija bo določila 
vrednost točke in skupni obseg sredstev za program A, 
skupni obseg sredstev za program B in skupni obseg 
sredstev za program Č.

3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
3.1. Splošni pogoji za vse programe
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) registriran mora biti kot nevladna organizacija 

po Zakonu o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, 
št. 21/18),

b) delovati mora najmanj šest mesecev, pri tem 
mora biti iz odločbe o ustanovitvi organizacije razvidno, 
da je bil ustanovljen najmanj šest mesecev pred podano 
prijavo na ta razpis,

c) sedež ali poslovne prostore mora imeti na obmo-
čju Mestne občine Kranj, v kolikor ima vlagatelj pri tem 
za opravljanje svoje dejavnosti prostore MOK v brez-
plačni uporabi, ne sme uveljavljati najemnine za prostor,

d) zagotavljati mora prostorske, kadrovske in orga-
nizacijske pogoje za uresničitev programa v MOK,

e) izvajati mora dejavnost za katero je registriran 
oziroma ima določeno v ustanovitvenem aktu ali drugem 
temeljnem aktu organizacije na področju socialnega 
varstva,

f) poravnane mora imeti vse zapadle obveznosti 
do MOK,

g) v kolikor so v program vključene mladoletne 
osebe, mora izvajalec zagotoviti, da so vse osebe, ki 
sodelujejo pri izvajanju programa in neposredno delajo 
z mladoletnimi osebami, izpolnjujejo pogoj nekaznova-
nosti za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Prijavljeni program mora izpolnjevati naslednje po-
goje:

a) izvajati se mora na območju MOK in za njene 
občane,

b) pripravljen mora biti v skladu z kodeksom etičnih 
načel v socialnem varstvu,

c) imeti mora jasno postavljene jasne cilje, ki so 
v skladu s predmetom javnega razpisa in izhajajo iz po-
treb uporabnikov ali članstva,

d) izvajati se mora preko celega leta, in sicer mi-
nimalno deset mesecev v letu (v kolikor ga iz razloga 
višje sile ni mogoče izvajati, se obdobje višje sile šteje 
kot obdobje izvajanja programa).

3.2. Posebni pogoji za program A, za izvajanje kate-
rega lahko vlagatelj največ prejme znesek sofinanciranja 
v višini do 1.000 €:

– Vlagatelj mora za izvajanje programa zagotoviti 
najmanj 50 % delež sofinanciranja iz drugih virov, kar 
mora biti razvidno iz finančne konstrukcije, finančna 
konstrukcija mora biti natančno izpolnjena.

– Vrednost celotnega programa, ki ga vlagatelj iz-
vaja v letu 2021, je do 20.000,00 €.

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

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

– Vrednost celotnega programa, ki ga vlagatelj iz-
vaja v letu 2021 mora biti nad 20.000,00 € (v ta sredstva 
ni vključeno predvideno sofinanciranje s strani MOK).

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

mora temeljiti na prostovoljcih,
– Najmanj 50 % vseh ur mora biti opravljenih pri 

uporabnikih izven domov upokojencev,
– Vlagatelj mora predložiti najmanj 1 priporočilo zu-

nanje organizacije in 3 priporočila uporabnikov.
3.5. Vlagatelj lahko na javni razpis prijavi največ po 

eno vlogo za program A ali program B skupaj ter največ 
eno vlogo za program Č. V primeru, da predlagatelj 
prijavi več vlog za isti program, komisija predlaga, da 
obravnava vlogo, ki je prispela prva na ta javni razpis, 
ostale vloge vlagatelja pa se po tej točki zavrže. V pri-
meru, da vlagatelj prijavi na javni razpis eno vlogo za 
enega izmed programov A ali B in eno vlogo za program 
Č, mora oddati vsako posebej.

4. Kriteriji, po katerih se bo posamezni prijavljeni 
program točkoval

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

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

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

Vrednost posameznih kategorij:
1. vrednost programa možnih največ 40 točk
2. odprti prostori možnih največ 40 točk
3. število prostovoljcev možnih največ 30 točk
4. zaposleni možnih največ 20 točk
5. članstvo iz MOK možnih največ 20 točk
6. priporočilo možnih največ 20 točk
7. število pomoči možnih največ 20 točk
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4.3. Vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje iz točke 3 
tega razpisa za program A in B, bodo ovrednotene na 
podlagi kriterijev, po katerih se točkuje posamezni pro-
gram. Vrednost točke se izračuna tako, da se razpolo-
žljivi znesek letnih proračunskih sredstev za ta namen 
deli z vsoto doseženih točk vseh obravnavanih vlog. 
Z vrednostjo točke se pomnoži število doseženih točk 
pri posamezni vlogi in izračuna višina dodeljenih sred-
stev. Komisija določi tudi končni skupni obseg sredstev 
za program A in skupni obseg sredstev za program B. 
Komisija lahko, glede na razpoložljiva proračunska sred-
stva, vrednost točke tudi zniža. Podrobne kriterije, po 
katerih se bo posamezni prijavljeni program točkoval, 
so določeni v razpisni dokumentaciji.

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

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

novno najugodnejšega vlagatelja glede na število predvi-
denih prostovoljcev in število predvidenih opravljenih ur 
pri uporabnikih. Komisija si pri programu individualnega 
družabništva pridružuje pravico, da izmed poslanih vlog 
ne izbere nobene, v kolikor oceni, da le te niso primerne 
ali ne bi bile uspešne ali zahtevajo preveč sredstev.

4.5. V kolikor bi bil vlagatelj glede na število dose-
ženih točk upravičen do več sredstev, kot jih je predla-
gal v vlogi za sofinanciranje s strani MOK, se vlagatelju 
odobrijo predlagana sredstva iz vloge.

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

5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sred-
stva: za vse tri programe, ki se izvajajo v letu 2021, 
morajo biti sredstva porabljena v letu 2021.

6. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Razpis se prične 4. 12. 2020 in zaključi 8. 1. 2021.
Vlagatelji morajo izpis vloge oddati po pošti kot pri-

poročeno pošiljko na naslov: Mestna občina Kranj, Slo-
venski trg 1, 4000 Kranj, in sicer najkasneje do vključno 
8. 1. 2021 (velja datum poštnega žiga) ali oddati v spre-
jemni pisarni Mestne občine Kranj, in sicer najkasneje 
do vključno 8. 1. 2021 (velja datum sprejemne pisarne).

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

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

Prijave, ki bodo nepravilno označene ali vložene 
na drug način, kot določa ta točka javnega razpisa, ne 
bodo obravnavane.

7. Odpiranje vlog: v kolikor bo na javni razpis pri-
spelo več kot 10 vlog, odpiranje vlog ne bo javno. Način 
odpiranja vlog bo dne 11. 1. 2021 objavljen na spletni 
strani MOK www.kranj.si.

8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega raz-
pisa predvidoma obveščeni najpozneje v 30 dneh po 
sprejeti končni odločitvi.

9. Kraj in čas, kjer lahko vlagatelji dvignejo razpisno 
dokumentacijo in informacije

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni 
strani MOK www.kranj.si. V besedilu javnega razpisa in 
besedilu kriterijev, po katerih se bo posamezni program 
točkoval, so uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni 
slovnični obliki, uporabljeni kot nevtralni za ženske in 
moške.

Informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani 
vlagatelji dobijo na MOK, Uradu za družbene dejav-
nosti, in sicer v času uradnih ur po tel. 04/23-73-166 
ali po elektronski pošti manja.vovk@kranj.si od 4. 12. 
2020 do 7. 1. 2021, ter od 4. 12. 2020 do 24. 12. 2020 
po predhodni najavi na individualnih inštrukcijah v sobi 
93, upravne stavbe MOK.

Mestna občina Kranj

Št. 671-76/2020-3-403005 Ob-3395/20
Na podlagi Odloka o izbiri in sofinanciranju dejav-

nosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini 
Kranj (Uradni list RS, št. 68/19), Zakona o športu (Uradni 
list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg), Letnega programa 
športa za leto 2021 (sprejetega 11. 11. 2020), objavlja 
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj

javni razpis
za sofinanciranje izvajalcev letnega programa 

športa v Mestni občini Kranj v letu 2021
1. Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov 

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

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

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

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

Izvajalec je upravičen do sofinanciranja dejavnosti 
v skupni višini, ki ne presega 70 % prihodkov društva iz 
izkaza poslovnega izida iz leta 2020.

Pogoj za sofinanciranje na javnem razpisu za leto 
2021 so tudi sprejete strategije po panogah oziroma 
klubih, in sicer dolgoročne do leta 2030.

V primeru, da se v vlogi na javni razpis ugotovi na-
vajanje neresničnih podatkov, bo vloga zavrnjena. Poleg 
tega izvajalec ne bo mogel pridobiti statusa izvajalca 
letnega programa športa v MOK za leto 2022.

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

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

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

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje stroška dela strokovnega kadra, ki neposredno 
vodi vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane 
dejavnosti. Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se 
sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samo-
stojnih podjetnikih, zasebnih športnih delavcih in štu-
dentskem servisu se sofinancira strošek storitve. Pri 
volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter 
prehrane strokovnega kadra.
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Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev 
uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za 
izvedbo dejavnosti v obsegu do 160 enot.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Upravičen strošek za sofinanciranje dejavnosti so 
tudi stroški tekmovanj.

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

Spodbuja se formiranje regijskih in državnih cen-
trov s celotno starostno piramido v posamezni športni 

panogi. Cilj je nastopanje v najvišjem državnem nivoju 
tekmovanja.

– kakovostni šport
Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmo-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Upravičen strošek za sofinanciranje dejavnosti so 
tudi stroški tekmovanj.
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– vrhunski šport,
Športniki, s katerimi izvajalec kandidira za športne 

programe vrhunskega športa, morajo imeti na dan objave 
javnega razpisa veljavno kategorizacijo mednarodnega, 
svetovnega ali olimpijskega razreda in morajo biti navede-
ni v aktualnem seznamu kategoriziranih športnikov, ki ga 
vodi Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez.

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

Predmet sofinanciranja je strošek dela strokovno iz-
obraženih delavcev v športnih panogah, ki so v 1. skupini 
panog.

Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinanci-
ra strošek plače strokovnega kadra. Pri samostojnih pod-
jetnikih in zasebnih športnih delavcih se sofinancira stro-
šek 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 ka-
dra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine 
in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih.

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

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

V primeru, da razpisna komisija presodi neracional-
nost zaprošene uporabe prostora z več dejavnostmi (vad-
benimi skupinami) znotraj iste starostne kategorije, lahko 
določi obseg le posameznim dejavnostim ali sorazmerno 
zmanjša obseg.

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

Upravičen strošek za sofinanciranje dejavnosti so tudi 
stroški tekmovanj.

Izvajalci lahko prijavijo v posamezni športni panogi 
največ en športni program v vsaki vadbeni skupini, izje-
moma največ dve vadbeni skupini, in sicer ločeno za vsak 
spol eno.

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

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

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

Sofinancira se stroške dela, materiala, blaga in sto-
ritev, ki so neposredno potrebni za izvedbo dejavnosti: 
brezplačne akcije, brezplačna vadba, promocijski program 
– animacijski dnevi.

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

– šport starejših
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev 

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

Izvajalcem se lahko dodeli do 80 ur uporaba prostora 
v mreži javnih športnih objektov.

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

– šport invalidov
Razpisuje se sofinanciranje dejavnosti vadbe za ciljne 

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

za skupino z največ 10 in z najmanj 5 vadečimi v posame-
znem športnem programu.

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

– občinske panožne športne šole – delo športno izo-
braženega kadra

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

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

– vsebinski program dela občinske panožne športne 
šole,

– zastavljeni cilji, ki se bodo dosegli v štiriletnem ob-
dobju,

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

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

diti športno izobražen kader z ustrezno izobrazbo oziroma 
usposobljenostjo. Prednost pri izbiri imajo programi z vklju-
čenim športno izobraženim kadrom z ustrezno izobrazbo.

3. Vsak izvajalec mora imeti s športno izobraženim 
kadrom, ki vodi izvajanje programa, sklenjeno ustrezno 
pogodbo o delu vsaj šest mesecev v letu objave javnega 
razpisa.

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

Na razpisu se izbere predvidoma 14 trenerjev – špor-
tno izobraženih oziroma usposobljenih, ki bodo skrbeli za 
razvoj posamezne športne panoge. Obveznost teh trener-
jev se razširja iz klubskega nivoja na občinski nivo in bo 
vsak zadolžen za razvoj dotične športne panoge v mestu.

Športno izobraženi kader bo zadolžen tudi za posta-
vitev vertikalne organizacije športnih panog v Kranju, in 
sicer še posebno za: nogomet, košarko, odbojko, atletiko 
in plavanje.

– športne prireditve,
Predmet sofinanciranja so mednarodne, državne, 

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

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

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

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

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

– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov in

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

Strokovni delavec v športu in izvajalec, ki se na jav-
nem razpisu prijavi za sofinanciranje usposabljanja ali izpo-
polnjevanja, morata imeti sklenjeno pogodbo o delu vsaj še 
za eno leto po zaključku usposabljanja ali izpopolnjevanja. 
Prijavijo in sofinancirajo se lahko samo programi, ki so 
se zaključili v letu 2019 ali se bodo v letu 2021. Izvajalec 
mora ob črpanju dodeljenih sredstev posredovati dokazilo 
o uspešno opravljenem usposabljanju ali izpopolnjevanju 
strokovnega delavca v športu.

Ne sofinancira se univerzitetni študij na področju špor-
ta in licenčnih seminarjev različnih športnih programov 
oziroma športnih panog.

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

– delovanje društev in zvez športnih društev v Mestni 
občini Kranj.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanci-
ranje izpeljave ciljnih dejavnosti, z namenom zagotavlja-
nja osnovnega delovanja nepridobitnih športnih organiza-
cij (zagotavljanje podpore pri izvajanja poslovnih funkcij: 
podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami 
in računovodstvo ter ravnanje s kadri, za društva, ki so 
včlanjena v zvezo).

– Dodelitev domicila
Dodelitev domicila za vzpostavitev sedeža za dobo 

enega leta (od 1. septembra 2021 do 31. avgusta 2022) 
se športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih 
objektih kot izvajalcem dejavnosti LPŠ izvede z namenom 
vzpostavitve sedeža izvajalca in zagotovitve prednostne 
uporabe prostorov, kolikor v javnem športnem objektu ob-
staja ustrezen poslovni prostor in z namenom prednostne 

uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za izva-
janje programov društva oziroma zveze, ki sodijo v sklop 
LPŠ.

– Dodelitev brezplačne uporabe prostora
Dodelitev brezplačne uporabe prostora v mreži javnih 

športnih objektov za izvedbo programov se lahko izvede, 
ko je izvajalcem že dodeljen domicil na posameznih javnih 
športnih objektih. Odobrena brezplačna uporaba prostora 
iz tega razpisa lahko izbrani vlagatelji namenijo in upora-
bijo 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 Kranj (Uradni list 
RS, št. 68/19).

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

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

Komisija lahko na podlagi prejetih vlog in razpoložljivih 
kapacitet na javnih športnih objektih, pri dodeljevanju brez-
plačne uporabe prostora, upošteva specifike posamezne 
športne panoge.

Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev v športnih pro-
gramih:

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

trebami;
– športna rekreacija;
– šport starejših;

se dodeli na podlagi naslednjih meril:

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

Pogoj za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev v špor-
tnih programih:

– športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kako-
vostni in vrhunski šport;

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

je ustrezna izobrazba ali usposobljenost strokovnega ka-
dra, skladna z določili zakona, ki ureja šport in NPŠZ za 
sodelovanje v uradnem tekmovalnem sistemu v predmetni 
športni panogi in starostni kategoriji.

Vrednotenje športnih panog se opravi na podlagi naslednjih meril:

Merila za vrednotenje športnih panog Število točk
Športna vzgoja otrok 

in mladine, usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski 

šport
Šport invalidov

Kakovostni šport Vrhunski šport

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

0–50 0–50 0–50



Stran 2470 / Št. 180 / 4. 12. 2020 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Merila za vrednotenje športnih panog Število točk
Športna vzgoja otrok 

in mladine, usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski 

šport
Šport invalidov

Kakovostni šport Vrhunski šport

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

en športnik =
1 točka

en športnik =
1 točka

en športnik =
1 točka

d) uspešnost športne panoge

0
kategoriziran 

športnik =
3 točke

kategoriziran športnik:
mednarodni razred =

3 točke
svetovni razred =

5 točk
olimpijski razred =

10 točk
Izbira in sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov znotraj posamezne športne panoge se opravi na podlagi 

spodnjih meril:

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

Število točk

Športna vzgoja otrok 
in mladine, usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski 

šport

Kakovostni šport Vrhunski šport

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

en športnik =
1 točka

en športnik =
1 točka

en športnik =
1 točka

c) uspešnost vlagatelja znotraj posamezne 
športne panoge

0
kategoriziran 

športnik =
3 točke

kategoriziran športnik:
mednarodni razred =

3 točke
svetovni razred =

5 točk
olimpijski razred =

10 točk
Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev v podprogramu občinskih panožnih športnih šol se dodeli na podlagi nasle-

dnjih meril:

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

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

0–50

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

Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev na področju izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih de-
lavcev v športu se dodeli na podlagi naslednjega merila:

Merilo Število točk
a) deficitarnost 0–100

Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev na področju delovanja športnih organizacij se dodeli na podlagi naslednjih 
meril:

Merilo Število točk
a) delovanje na lokalni ravni 0–40
b) organiziranost na lokalni ravni 0–30
c) število članov 0–30
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Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov športnih prireditev se dodeli na podlagi naslednjih meril:

Merilo Število točk
a) mednarodna oziroma lokalna odmevnost 0–20
b) množičnost 0–20
c) raven prireditve 0–20
d) ustreznost vsebine (pretežno športna) 0–40

Domicil se izvajalcem dodeli na podlagi naslednjih meril:

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

– upravljanje s planinskimi potmi
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-

ciranje vzdrževanja in upravljanja planinskih ter temat-
skih poti v Mestni občini Kranj.

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

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

vzgoje otrok in mladine – povečati delež dnevno športno 
dejavnih otrok in mladine za 2 %;

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

– Programi športnih društev na področju športne 
vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhun-
ski šport – povečati število otrok in mladine v tekmoval-
nih sistemih za 2 %;

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

– Vrhunski šport – ohranjanje števila vrhunskih 
športnikov;

– Šport invalidov – povečati število športno dejavnih 
invalidov, vključenih v športne programe na področju 
športne rekreacije in tekmovalnega športa za 2 %;

– Športna rekreacija – povečati delež športno de-
javnih v strokovno vodenih športnih programih za 3 %;

– Šport starejših – povečati delež športno dejavnih 
v strokovno vodenih športnih programih za 2 %;

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

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

2. Višina razpisanih sredstev za leto 2021 predvido-
ma znaša 808.000 evrov, in sicer za:

– dotacije športnim klubom in društvom 518.500 
evrov,

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

– športne prireditve 35.000 evrov,
– usposabljanje strokovnih kadrov 3.000 evrov,
– vzdrževanje in upravljanje planinskih in tematskih 

poti 8.000 evrov.

Mestna občina Kranj si pridružuje pravico znesek 
spremeniti skladno z rebalansom oziroma z veljavnim 
proračunom za leto 2021. Razdelijo se sredstva do 
višine zagotovljenih sredstev v rebalansu oziroma v ve-
ljavnem proračunu Mestne občine Kranj za leto 2021.

Predvidena vrednost razpoložljivih sredstev, name-
njenih za predmet večletnega sofinanciranja občinskih 
panožnih športnih šol – delo športno izobraženega ka-
dra v športnih društvih je: 240.500 evrov na leto v letih 
2021 do 2024.

3. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izvajajo 
programe v skladu z Letnim programom športa za leto 
2021 in zadostijo pogojem 3. člena Odloka o izbiri in 
sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa 
športa v Mestni občini Kranj.

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

5. Programi, sofinancirani na podlagi tega razpisa, 
morajo biti izvedeni in finančno realizirani do 31. 12. 
2021.

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

7. Razpisna dokumentacija: obsega besedilo jav-
nega razpisa, Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavno-
sti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini 
Kranj, razpisne obrazce MOK ter Letni program športa 
v MOK za leto 2021.

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

pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina 
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in sicer najkasneje 
do vključno 8. 1. 2021 (velja datum poštnega žiga). 
Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana 
v elektronski sistem (e-Razpis). Nato mora biti natisnjen 
izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec vloge) in samo 
ta izpis, podpisan in žigosan, poslan po pošti skladno 
z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge 
(v kolikor so potrebna) morajo biti priložena v e-Razpis 
v skenirani obliki. Vloga, ki bo izpolnjena in oddana 
samo v elektronskem sistemu e- Razpis, izpis s podatki 
o vlogi pa ne bo poslan po pošti, bo zavržena.

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

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

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

– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po 
obrazcu in v slovenskem jeziku;

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

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

9. Obravnava vlog
Odpiranje vlog bo 13. 1. 2021 in ne bo javno. Pra-

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

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

de formata ovojnice), ki je določen v 8. točki besedila 
tega razpisa,

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

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

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

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

posebnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa in 
razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje,

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

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

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

MOK bo vse vlagatelje o izidu razpisa obvestil o so-
financiranih programih Letnega programa športa 2021 
v roku 120 dni po zaključku odpiranja vlog, o dodelitvi 
uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov pa 
v roku 150 dni po zaključku odpiranja vlog.

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

10. Dodatne informacije so možne v času od 7. 12. 
2020 do 7. 1. 2021 do 11. ure ali na tel. 04/237-31-81 
ali elektronski pošti: marko.trebec@kranj.si, ali po pred-
hodni najavi na individualnih inštrukcijah na Uradu za 
družbene dejavnosti Mestne občine Kranj, soba 94, 
Slovenski trg 1, Kranj.

Mestna občina Kranj

Št. 600-194/2020-6 Ob-3396/20
Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem 

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

javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov 

mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj  
v letu 2021

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

2. Predpisi, na podlagi katerih se izvaja javni raz-
pis: javni razpis za zbiranje vlog za sofinanciranje pro-
gramov in projektov mladinske dejavnosti s področja 
mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj se izvaja na 
podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sek-
torju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg), Od-
loka o sofinanciranju programov in projektov s področja 
mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list 
RS, št. 71/19) in sklepa župana številka 600-194/2020-1 
(403010) z dne 30. 11. 2020 o začetku postopka oddaje 
javnega razpisa.

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

4. Predmet javnega razpisa, razpisna področja in 
cilji razpisa

Namen javnega razpisa je izbira programov in pro-
jektov mladinske dejavnosti, ki bodo v letu 2021 sofi-
nancirani iz sredstev proračuna Mestne občine Kranj 
(v nadaljevanju mestna občina). Cilj javnega razpisa je 
otrokom in mladostnikom na območju Mestne občine 
Kranj omogočiti kakovostno, ustvarjalno in aktivno pre-
življanje prostega časa po načelu enakih možnosti, jih 
spodbujati k raziskovalnemu delu in ustvarjalnosti ter za-
gotoviti počitniško varstvo otrok v času šolskih počitnic.

Vsebinska področja:
Mestna občina sofinancira sledeča področja mla-

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

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

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

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

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

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

v družbi.
Mestna občina Kranj bo pozornost namenila tudi 

sofinanciranju programov oziroma projektov informira-
nja, svetovanja, usposabljanja in mentorstva za samo-
zaposlovanje in podjetništvo mladih, dejavnosti počitni-
škega varstva v času šolskih počitnic ter spodbujanju, 
promociji in podpiranju prostovoljstva med mladimi.

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

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

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

5. Osnovni pogoji za sodelovanje na javnem raz-
pisu

Na javni razpis se lahko prijavijo:
– mladinske organizacije; so tiste, ki delujejo v mla-

dinskem sektorju in ki so ustanovljene po enem od na-
slednjih zakonov: Zakonu o društvih, Zakonu o zavodih, 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 180 / 4. 12. 2020 / Stran 2473 

Zakonu o ustanovah in Zakonu o skupnosti študentov 
in drugo;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani mestne 
občine so stroški:

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

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

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

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

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

strani Mestne občine Kranj, na naslovu www.kranj.si, 
dne 4. 12. 2020. Rok za vložitev vlog je 8. 1. 2021.

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

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

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

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

Odpiranje vlog bo najkasneje v osmih dneh od izte-
ka roka za dostavo vlog in ne bo javno.

8. Razpisni kriteriji
Vloge prijaviteljev bodo ocenjene v skladu z nasle-

dnjimi merili:
– dostopnost projekta;
– vsebina projekta;
– izdelana organizacijska shema izvedbe projekta;
– izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija 

izvedbe projekta.
Projekti bodo ocenjeni po zgoraj navedenih krite-

rijih in na način, ki je natančneje opredeljen v razpisni 
dokumentaciji.

Mestna občina bo za sofinanciranje izbrala predlagane projekte na podlagi naslednjih meril:

Merilo Število točk
1. Dostopnost projekta do 20 točk
2. Vsebina projekta do 49 točk
3. Izdelana kadrovska in organizacijska shema izvedbe projekta do 14 točk
4. Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe projekta do 17 točk

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni prijavitelj, je 100.

1. Dostopnost projekta: Najvišje možno število točk
1.1 za uporabnike brezplačno
– za uporabnike ni brezplačno 0
– za uporabnike je delno brezplačno 3–5 (odvisno od odstotka sofinanciranja s strani udeležencev)
– za uporabnike je brezplačno 10
1.2 število uporabnikov, ki jim je projekt namenjen 1–5
1.3 število sodelujočih pri projektu 1–5
Največje možno število točk po kriteriju 20

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 20.

2. Vsebina projekta bo ocenjena na naslednji način: Najvišje možno število točk
2.1 kakovost predloženega projekta
– ni razvidna 0
– je slabo do pomanjkljivo razvidna 5–10
– je zadovoljivo do dobro razvidna 15–25
– je odlično razvidna 30–46
2.2 način izvedbe, metode projekta
– način izvedbe projekta ni opredeljen 0
– način izvedbe projekta je slabo opredeljen 1
– način izvedbe projekta je dobro opredeljen 2
– način izvedbe projekta je kakovostno in odlično opredeljen 3
Največje možno število točk po kriteriju 49

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 49.

3. Izdelana kadrovska in organizacijska shema izvedbe projekta bo ocenjena
na naslednji način:

Najvišje možno število točk

3.1 projekt ima natančno določene cilje
– cilji predloga projekta niso opredeljeni oziroma so nedosegljivi 0
– cilji predloga projekta so slabo opredeljeni 1
– cilji predloga projekta so delno opredeljeni in dosegljivi 2
– cilji predloga projekta so jasno opredeljeni in dosegljivi 3
3.2 za izvedbo projekta je izdelan časovni načrt – realizacija v letu 2021
– časovnega načrta predloga ni oziroma je pomanjkljiv in nerazumljiv 0
– slabo opredeljen oziroma pomanjkljiv oziroma slabo razumljiv 1
– časovni načrt predloga projekta je pomanjkljivo opredeljen, a razumljiv 2
– časovni načrt predloga projekta je jasno opredeljen in razumljiv 3
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3.3 projekt bodo izvajali strokovno usposobljeni izvajalci/posamezniki (navedba 
stroke)
– ni strokovno usposobljenih 0
– najmanj en strokovno usposobljen 1
– najmanj trije strokovno usposobljeni 3
– štirje ali več strokovno usposobljenih 5
3.4 prijavitelj ima izdelane in merljive kriterije, po katerih bo po končani izvedbi 
projekta ocenil njegovo uspešnost
– ni kriterijev 0
– od enega do tri kriterije 1
– več kot trije 3
Največje možno število točk po kriteriju 14

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 14.

4. Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe projekta bo ocenjena
na naslednji način:

Najvišje možno število točk

4.1 projekt bo financiran iz več kot dveh virov (mišljena so sredstva pridobljena
na podlagi predmetnega razpisa in sredstva pridobljena iz ostalih virov)
– projekt bo financiran samo iz razpisa 0
– projekt bo financiran iz razpisa plus en vir 1
– projekt bo financiran iz razpisa plus dva vira 3
– projekt bo financiran iz razpisa plus več kot dva vira 5
4.2 projekt ima jasno opredeljene stroške in njihovo namembnost
– stroški in njihova namembnost predloga projekta niso predstavljeni oziroma so 
nepravilni

0

– stroški in njihova namembnost predloga projekta so delno predstavljeni oziroma 
pomanjkljivi

1

– stroški in njihova namembnost predloga projekta so jasno predstavljeni 2
4.3 pričakovana višina sofinanciranja projekta s strani Mestne občine Kranj; delež 
pričakovanega sofinanciranja, v odstotkih
– od 15 odstotkov do 25 odstotkov 10
– od 26 odstotkov do 50 odstotkov 4
– od 50 odstotkov do 60 odstotkov 2
Največje možno število točk po kriteriju 17

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 17.

V primeru, da je merilo ovrednoteno s točkami v do-
ločenem razponu, bo Komisija, imenovana za vodenje 
postopka s strani župana, s sklepom določila podrobnej-
ša objektivna merila za vrednotenje kriterija.

Predmet sofinanciranja ne bodo vloge, ki ne bodo 
ovrednotene z vsaj 55 točkami. Takšna vloga bo zavr-
njena.

Zavrnjene bodo tudi vloge prijaviteljev za programe 
in projekte, ki so predmet sofinanciranja na podlagi dru-
gih javnih razpisov, ki jih objavlja MOK.

V kolikor prijavitelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, 
ki so pomembni pri ocenjevanju in komisija zgoraj na-
vedenih kriterijev ne bo mogla uporabiti (določenega 
podatka ali navedbe ne bo), bo po odgovarjajočemu 
kriteriju prijavitelj dobil 0 točk.

9. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti programi oziroma projekti, ki bodo 

v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni z zado-
stnim številom točk, največje možno število točk je 100.

Vloge bodo ocenjene v skladu z merili in na način, 
ki je natančno opredeljen.

Mestna občina bo posamezne programe oziroma 
projekte sofinancirala do višine razpoložljivih sredstev, 
in sicer 57.000,00 EUR.

Višina sredstev, ki jih bo prejel posamezni program 
oziroma projekt, bo izračunana na podlagi točk, ki jih bo 
v postopku ocenjevanja in na podlagi zgoraj navede-

nih meril dobila posamezna vloga. Pričakovana višina 
sofinanciranja programov in projektov je s strani Me-
stne občine Kranj omejena z 10 % vrednosti razpisanih 
sredstev.

Povzetek načina ocenjevanja:
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami. Višina 

odobrenih sredstev za program oziroma projekt bo do-
deljena na podlagi višine zaprošenih sredstev in rezulta-
tov ocenjevanja vlog (dobljeno število točk pri ocenjeva-
nju), v sorazmernem deležu višine zaprošenih sredstev 
vseh prijaviteljev in razpoložljivih sredstev za leto javne-
ga razpisa za sofinanciranje programov in projektov za 
mladinske dejavnosti.

10. Višina razpoložljivih sredstev in način sofinan-
ciranja

Okvirna višina razpisanih sredstev, namenjenih za 
sofinanciranje programov in projektov s področja mla-
dinskih dejavnosti, znaša 57.000,00 EUR. Mestna ob-
čina si pridružuje pravico znesek spremeniti skladno 
s sprejetim proračunom za leto 2021.

Izbranim vlagateljem bodo odobrena sredstva na-
kazana sledeče:

– prvi del sredstev v višini 70 % bo izbranemu vla-
gatelju nakazanih 30. dan po veljavnosti te pogodbe,

– preostali del sredstev bo izbranemu vlagatelju na-
kazanih na podlagi zahtevka. Izvajalec lahko posreduje 
izključno en zahtevek. Ob predložitvi zahtevka mora iz-
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vajalec z dokazili izkazati namenskost porabe sredstev. 
Pri tem je zahtevek lahko v višini preostalih 30 % sred-
stev. Zahtevek mora MOK prejeti najkasneje do 26. 11. 
2021, v nasprotnem primeru izvajalcu sredstva ne bodo 
nakazana in do njih izvajalec ne bo več upravičen.

V primeru spremembe višine sredstev v veljavnem 
proračunu bosta pogodbeni stranki glede na spremenjen 
zneske sklenili dodatek k tej pogodbi.

11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-
ljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem 
letu 2021 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal 
Zakon o izvrševanju proračuna RS.

12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni 

strani MOK in obsega:
– prijavni obrazec MOK;
– izjave o dokazilih o usposobljenosti prijavitelja;
– obrazec – vloga za sofinanciranje projekta;
– merila.
13. Oddaja vlog
Vloga mora biti v oddana v elektronski obliki na: 

www.kranj.si, in sicer najkasneje do vključno 8. 1. 2021, 
do polnoči. Izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec vlo-
ge) mora biti poslan v tiskani obliki, po pošti kot priporo-
čeno pošiljko na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski 
trg 1, 4000 Kranj, ali osebno oddana v Sprejemno pisar-
no Mestne občine Kranj, in sicer najkasneje do vključno 
8. 1. 2021 (velja datum poštnega žiga).

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

V kolikor posamezen prijavitelj oddaja vlogo za dva 
projekta, se v spletni prijavi odda samo ena vloga (en pri-
javni obrazec, enkrat izjave); v okviru te vloge pa se izpol-
ni dva obrazca – vloga za sofinanciranje projekta, za vsak 
projekt posebej. Izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec 
vloge), ki ga pošljete priporočeno po pošti, avtomatsko 
navede eno vlogo z dvema različnima obrazcema oziro-
ma dvema različnima programoma oziroma projektoma.

Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektron-
skem sistemu e-Razpis, izpis s podatki o vlogi (kontrolni 
obrazec vloge) in ne bo poslan po pošti, ne bo upošte-
vana.

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

– izpolnjen »Prijavni obrazec MOK« v e-Razpisu;
– 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;
– vloga poslana v roku in na način, ki je določen 

v tej točki besedila razpisa (elektronska prijava, kontrolni 
obrazec).

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

Prijavitelj mora svojo vlogo izdelati in oddati skladno 
s pogoji iz razpisne dokumentacije, da se bo njihova 
vloga štela za popolno.

V kolikor bo v postopku pregleda in ocenjevana vlog 
ugotovljeno, da je prijavitelj navedel netočne podatke, 
bo vloga s sklepom zavrnjena.

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

14. Prepozne, nepopolne vloge, neupravičene ose-
be

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana v ele-
ktronski obliki do 8. 1. 2020 do polnoči, kontrolni obra-
zec oddan priporočeno na pošto do vključno 8. 1. 2021 
oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču 
mestne občine.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisne dokumentacije.

Za neupravičeno osebo se šteje tista oseba, ka-
tere vloga ne izpolnjuje pogojev določenih v besedilu 
razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi 
obveznih dokazil in vloge predlagatelja.

Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali bodo vlo-
žene s strani neupravičenih oseb, bodo s sklepom za-
vržene. Upravičeni prijavitelji, katerih pravočasne vloge 
bodo nepopolne, bodo s sklepom pozvani na dopolnitev 
v roku 8 dni od prejema poziva.

Vloge, pri katerih se bo v postopku pregledovanja 
in vrednotenja ugotovilo, da je prijavitelj navajal netoč-
ne podatke, bo s sklepom zavržena. Vloga bo zavržena 
takoj, ko bo to ugotovljeno.

15. Zahteve, ki jih mora prijavitelj upoštevati pri pri-
pravi vloge: prijavitelj mora pri pripravi vloge upoštevati 
zahteve iz te razpisne dokumentacije.

16. Predviden rok za odločitev o izboru vlog projek-
tov, ki bodo sofinancirani: prijavitelji bodo o izidu javnega 
razpisa predvidoma obveščeni z odločbo najpozneje 
v 30 dneh po sprejeti končni odločitvi, vendar šele po 
sprejemu proračuna za leto 2021.

17. Navedba in opis postopkov po izboru vlog pro-
jektov

S prijavitelji, katerim bo sofinancirala predlagani 
program oziroma projekt, bo mestna občina sklenila po-
godbo o sofinanciranju projekta v letu 2021.

Mestna občina v primeru naknadne ugotovitve 
o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni 
odločbi o izboru programa oziroma projekta s prijavi-
teljem programa oziroma projekta ne sklene pogodbe 
o sofinanciranju. Prav tako lahko v primeru naknadne 
ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti 
v letu 2020 ali v preteklih letih (nerealizacija progra-
ma oziroma projekta, dela programa oziroma projekta, 
prijavitelj ni oddal končnega poročila ali ni izpolnjeval 
drugih obveznosti do MOK) odstopi od že sklenjene 
pogodbe, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva 
povračilo sredstev.

18. Pravica do vložitve pritožbe
Zoper to odločbo ni pritožbe po redni upravni poti, 

je pa dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Uprav-
no sodišče Republike Slovenije v Ljub ljani, Fajfarjeva 
33, 1000 Ljub ljana, v roku 30 dni od vročitve te odloč-
be. Tožba se lahko vloži pisno ali se pošlje po pošti ali 
ustno na zapisnik, pri navedenem sodišču. Če je tožba 
poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna v primeru, 
ko je s priporočeno pošiljko oddana po pošti zadnji dan 
roka. Tožbi v dveh izvodih je potrebno priložiti to odločbo 
v izvirniku ali kopiji.

Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbra-
nimi prijavitelji.

19. Razpisna dokumentacija in informacije: infor-
macije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani vlagatelji 
dobijo na MOK, Uradu za družbene dejavnosti, od 4. 12. 
2020, in sicer po tel. 04/23-73-371 ali elektronski pošti 
maja.pritekelj@kranj.si, do vključno 6. 1. 2021.

Mestna občina Kranj
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Št. 122-82/2020-13 Ob-3397/20
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 

proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZI-
PRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16) 
in Odloka o sofinanciranju programov s področja ve-
teranskih in upokojenskih društev v Mestni občini 
Kranj (Uradni list RS, št. 71/19) in sklepa župana šte-
vilka 122-82/2020-8 (403010) z dne 30. 11. 2020 o za-
četku postopka javnega razpisa, objavlja Mestna občina 
Kranj

javni razpis
za sofinanciranje programov upokojenskih društev 

v Mestni občini Kranj v letu 2021
Namen razpisa je izbira programov s področja upo-

kojenskih društev, ki bodo v letu 2021 sofinancirani iz 
sredstev proračuna Mestne občine Kranj.

1. Mestna občina Kranj bo iz sredstev proračuna za 
leto 2021 sofinancirala programe upokojenskih društev, 
katerih vsebina bo predvsem:

– vključevala informiranje ter svetovanje svojim čla-
nom;

– vključevala prostovoljno delo;
– vključevala aktivno in kakovostno preživljanje pro-

stega časa;
– vključevala obujanje tradicije;
– vključevala strokovno vzgojo članov;
– vključevala skrb za lastno zdravje;
– vključevala programe druženj;
– spodbujala k strpnosti, nenasilju;
– spodbujala kulturno izražanje in kreativnost.
Predmet sofinanciranja ne bodo programi izvajalcev 

s področja kulture, športa, socialnega varstva, zdravstva 
in preventivnih programov, ki so predmet drugih razpisov 
v Mestni občini Kranj.

2. Okvirna višina razpisanih sredstev, namenjenih 
za sofinanciranje programov upokojenskih društev, zna-
ša 19.000,00 EUR oziroma v višini sredstev zagotovlje-
nih v veljavnem proračunu za leto 2021. Višina zaproše-
nih sredstev za posamezen program ne sme presegati 
25 odstotkov celotne vrednosti posameznega programa.

3. Programi, sofinancirani na podlagi tega razpisa, 
morajo biti izvedeni in finančno realizirani do 31. 12. 
2021.

4. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izvajajo 
programe upokojenskih društev ter izpolnjujejo nasle-
dnje pogoje in merila:

– imajo sedež v mestni občini oziroma imajo v aktu 
o ustanovitvi (statut …) določeno (dislocirano, območ-
no …) enoto na območju mestne občine;

– so registrirani za izvajanje programov na področju 
upokojenskih društev oziroma imajo izvajanje upokojen-
skih dejavnosti kot eno izmed dejavnosti opredeljeno 
v ustanovitvenem aktu oziroma statutu, ter jo med letom 
tudi dejansko izvajajo;

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

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa;

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

– program mora biti pretežno izveden na območju 
mestne občine;

– vsebina programa mora ustrezati predmetu jav-
nega razpisa;

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

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

– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju 
in o prijavljenem programu z namenom objave rezul-
tatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno 
s predpisi o dostopu do informacij javnega značaja in 
o varstvu osebnih podatkov;

– prijavljeni programi morajo biti izvedeni v prora-
čunskem letu za katerega je objavljen javni razpis.

Mestna občina Kranj bo za sofinanciranje izbra-
la predlagane programe na podlagi naslednjih meril:

merilo število točk
1. Dostopnost programa do 30 točk
2. Vsebina in kakovost programa do 30 točk
3. Izdelana organizacijska shema 

izvedbe programa
do 20 točk

4. Izdelana zaprta in realna finančna 
konstrukcija izvedbe programa

do 20 točk

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni 
prijavitelj, je 100.

1. Dostopnost programa:
1.1 za uporabnike brezplačno, število uporabnikov, ki 
jim je program namenjen
do 501 član v upokojenskem društvu 8 točk
do 1001 član v upokojenskem društvu 13 točk
od 1001 član v upokojenskem društvu 30 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže 
posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 30.

2. Vsebina programa bo ocenjena na naslednji način:
2.1 štiri do pet interesnih področij 15 točk
2.2 dva do tri interesna področja 10 točk
2.3 eno interesno področje 5 točk
Interesno področje se točkuje pod pogojem, da 
združuje minimalno tri ponavljajoče se aktivnosti ali 
enkratne dogodke.
Kakovost in način izvedbe programa:
2.4 kakovost predloženega programa 15 točk
2.5 novosti v programski ponudbi 10 točk
2.6 način izvedbe, metode 5 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže 
posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 30.

3. Izdelana organizacijska shema izvedbe programa 
bo ocenjena na naslednji način:
3.1 program ima določene cilje 5 točk
3.2 za izvedbo programa je izdelan časovni 
načrt 5 točk
3.3 program bodo izvajali strokovno 
usposobljeni izvajalci/posamezniki (navedba 
stroke) 5 točk
3.4 prijavitelj ima izdelane kriterije, po 
katerih bo po končani izvedbi programa 
ocenil njegovo uspešnost 5 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže 
posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 20.
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4. Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija 
izvedbe programa bo ocenjena na naslednji način:
4.1 program ima opredeljene vire financiranja 4 točke
4.2 program bo financiran iz več kot dveh 
virov (mišljena so sredstva, pridobljena na 
podlagi predmetnega razpisa in sredstva, 
pridobljena iz ostalih virov) 3 točke
4.3 program ima opredeljene stroške in 
njihovo namembnost 4 točke
4.4 pričakovana višina sofinanciranja 
programa s strani Mestne občine Kranj 9 točk
Višina zaprošenih sredstev za posamezen program 
ne sme presegati 25 odstotkov celotne vrednosti 
posameznega programa.

Pričakovana višina sofinanciranja programa s stra-
ni Mestne občine Kranj bo ovrednotena na naslednji 
način:

delež pričakovanega sofinanciranja število točk
od/nad do

0 % 20 % 9
20 % 25 % 1

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posa-
mezen prijavitelj po tem kriteriju, je 20.

Vloge, ki bodo dosegle od možnih 100 točk 40 točk 
in manj, bodo zavrnjene. Višina zaprošenih sredstev za 
posamezen program ne sme presegati 25 odstotkov 
celotne vrednosti posameznega programa.

Mestna občina Kranj bo posamezne programe 
sofinancirala do višine razpoložljivih sredstev. Višina 
sredstev, ki jih bo prejela posamezna vloga, bo izraču-
nana na podlagi točk, ki jih bo v postopku ocenjevanja 
in na podlagi zgoraj navedenih meril dobila posamezna 
vloga.

Povzetek načina ocenjevanja:
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami. Viši-

na odobrenih sredstev za program bo dodeljena na 
podlagi višine zaprošenih sredstev in rezultatov oce-
njevanja vlog (dobljeno število točk pri ocenjevanju), 
v sorazmernem deležu višine zaprošenih sredstev 
vseh prijaviteljev in razpoložljivih sredstev za leto 
javnega razpisa za sofinanciranje programov upoko-
jenskih društev.

Višina zaprošenih sredstev za posamezen pro-
gram ne sme presegati 25 odstotkov celotne vrednosti 
posameznega programa.

V kolikor prijavitelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, 
ki so pomembni pri ocenjevanju in komisija zgoraj na-
vedenih kriterijev ne bo mogla uporabiti (določenega 
podatka ali navedbe ne bo), bo po odgovarjajočemu 
kriteriju prijavitelj dobil 0 točk.

5. Zainteresirani prijavitelji lahko oddajo največ 
eno vlogo, za izvedbo enega letnega programa iz tega 
javnega razpisa. Letni program mora biti razdeljen na 
več posameznih interesnih področij (npr. rekreacija, 
izobraževanje, družabnost, preventivne aktivnosti ...), 
vsako področje vsebuje najmanj 3 aktivnosti ali enkra-
tne dogodke.

6. Vloge programov prijaviteljev bodo ocenjene 
v skladu z naslednjimi merili:

– dostopnost programa;
– vsebina programa;
– izdelana organizacijska shema izvedbe progra-

ma;
– izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija 

izvedbe programa.

Programi bodo ocenjeni po zgoraj navedenih krite-
rijih in na način, ki je natančneje opredeljen v razpisni 
dokumentaciji.

7. Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na 
voljo na spletni strani Mestne občine Kranj: www.kranj.si 
ter v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj. Dodatne 
informacije lahko dobijo interesenti osebno pri višji sve-
tovalki, Maji Pritekelj Brus, na tel. 04/23-73-371 ali preko 
elektronske pošte: maja.pritekelj@kranj.si.

8. Rok za oddajo vlog programov je petek, 8. 1. 
2021. Vloge morajo v celoti izpolnjevati zahteve tega 
javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

9. Informacije v zvezi z javnim razpisom zainte-
resirani vlagatelji dobijo na MOK, Uradu za družbe-
ne dejavnosti, od 4. 12. 2020 do 6. 1. 2021, in sicer 
po tel. 04/23-73-371 ali elektronski pošti maja.prite-
kelj@kranj.si.

10. Prijavitelji morajo oddati vloge na vložišču MOK, 
ali priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, na kateri je na-
veden naslov: Mestna občina Kranj, Urad za družbene 
dejavnosti, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, s pripisom: »Ne 
odpiraj – programi upokojenskih društev v letu 2021«; 
na hrbtni strani ovojnice mora biti obvezno naveden 
polni naziv in naslov prijavitelja, ali osebno v sprejemno 
pisarno Mestne občine Kranj.

11. Vloge, prispele na javni razpis, odpre Komisija 
za odpiranje vlog programov na področju veteranskih or-
ganizacij in upokojenskih društev, imenovana s sklepom 
župana Mestne občine Kranj in o tem sestavi zapisnik. 
Odpiranje vlog bo najkasneje v osmih dneh od izteka 
roka za dostavo vlog in ne bo javno. Na podlagi ugoto-
vitev zapisnika izda direktor občinske uprave oziroma od 
njega pooblaščena oseba sklep o zavrženju vlog, ki so 
bile prepozne ali so jih vložile neupravičene osebe. Ko-
misija za odpiranje vlog programov na področju veteran-
skih organizacij in upokojenskih društev pa vlagatelje, 
katerih vloge so nepopolne glede izpolnjevanja pogojev 
tega javnega razpisa, pozove k dopolnitvi vlog. Rok za 
dopolnitev vlog je 5 dni od prejema poziva. Če vlagatelj 
vloge v roku ne dopolni, se njegova vloga zavrže. Zo-
per sklep o zavrženju vloge lahko vlagatelj v roku 8 dni 
po prejemu sklepa vloži pritožbo, o kateri odloča župan 
Mestne občine Kranj.

12. Ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog 
izvede Komisija za vrednotenje programov na področju 
veteranskih organizacij in upokojenskih društev, imeno-
vana s sklepom župana Mestne občine Kranj. Komisija 
za vrednotenje programov na področju veteranskih 
organizacij in upokojenskih društev ovrednoti progra-
me na podlagi kriterijev iz tega razpisa. Komisija za 
vrednotenje programov na področju veteranskih orga-
nizacij in upokojenskih društev po izvedenem ocenje-
vanju vlog pripravi predlog sofinanciranja in poročilo. 
Direktor oziroma od njega pooblaščena oseba Mestne 
občine Kranj izda sklepe o sofinanciranju programov 
izbranim izvajalcem. Prijavitelji bodo o izidu javnega 
razpisa predvidoma obveščeni z odločbo najpozneje 
v 30 dneh po sprejeti končni odločitvi, vendar šele 
po sprejemu proračuna za leto 2021. Zoper sklep je 
možna pritožba v roku 8 dni na župana Mestne občine 
Kranj.

Mestna občina Kranj pošlje izbranemu vlagatelju 
sklep o izboru in ga hkrati pozove za podpis pogodbe.

Če se izbrani vlagatelj v roku 8 dni od prejema 
poziva nanj ne odzove se šteje, da je umaknil vlogo za 
sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni 
občini Kranj za leto 2021.

Mestna občina Kranj
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Št. 130-7/2020-4 Ob-3398/20
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševa-

nje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – 
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16) in 
Odloka o sofinanciranju programov s področja veteran-
skih in upokojenskih društev (Uradni list RS, št. 71/19) 
in sklepa župana številka 130-7/2020-02 (403010) z dne 
30. 11. 2020 o začetku postopka javnega razpisa, obja-
vlja Mestna občina Kranj

javni razpis
za sofinanciranje programov veteranskih 

organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2021
Namen razpisa je izbira programov s področja ve-

teranskih organizacij, ki bodo v letu 2021 sofinancirani 
iz sredstev proračuna Mestne občine Kranj.

1. Mestna občina Kranj bo iz sredstev proračuna za 
leto 2021 sofinancirala programe veteranskih organiza-
cij, katerih vsebina bo predvsem

– vključevala informiranje ter svetovanje svojim čla-
nom;

– vključevala prostovoljno delo;
– vključevala aktivno in kakovostno preživljanje pro-

stega časa;
– vključevala obujanje tradicije;
– vključevala skrb za spomenike in spominska obe-

ležja;
– vključevala strokovno vzgojo članov;
– vključevala skrb za lastno zdravje;
– vključevala programe druženj;
– spodbujala k strpnosti, nenasilju;
– spodbujala kulturno izražanje in kreativnost.
Predmet sofinanciranja ne bodo programi izvajalcev 

s področja kulture, športa, socialnega varstva, zdravstva 
in preventivnih programov, ki so predmet drugih razpisov 
v Mestni občini Kranj, kot tudi ne aktivnosti komercial-
nega značaja.

2. Okvirna višina razpisanih sredstev, namenjenih 
za sofinanciranje programov veteranskih organizacij, 
znaša 5.000,00 EUR. Višina sredstev je odvisna od 
zneska v sprejetem proračunu za leto 2021.

3. Programi, sofinancirani na podlagi tega razpisa, 
morajo biti izvedeni in finančno realizirani do 31. 12. 
2021.

4. Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizaci-
je s statusom društva, ki izvajajo programe veteranskih 
organizacij ter izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v mestni občini oziroma imajo v aktu 
o ustanovitvi (statut …) določeno (dislocirano, območ-
no …) enoto na območju mestne občine;

– so registrirani za izvajanje programov na področju 
veteranskih organizacij oziroma imajo izvajanje veteran-
skih dejavnosti kot eno izmed dejavnosti opredeljeno 
v ustanovitvenem aktu oziroma statutu, ter jo med letom 
tudi dejansko izvajajo;

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

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa;

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

– program mora biti pretežno izveden na območju 
mestne občine;

– vsebina programa mora ustrezati predmetu jav-
nega razpisa;

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

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

– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju 
in o prijavljenem programu z namenom objave rezul-
tatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno 
s predpisi o dostopu do informacij javnega značaja in 
o varstvu osebnih podatkov;

– prijavljeni programi morajo biti izvedeni v prora-
čunskem letu za katerega je objavljen javni razpis.

Mestna občina Kranj bo za sofinanciranje izbra-
la predlagane programe na podlagi naslednjih meril:

merilo število točk
1. Dostopnost programa do 30 točk
2. Vsebina programa do 30 točk
3. Izdelana organizacijska shema 

izvedbe programa do 20 točk
4. Izdelana zaprta in realna finančna 

konstrukcija izvedbe programa do 20 točk
Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni 

prijavitelj, je 100.

1. Dostopnost programa:
1.1 za uporabnike brezplačno 10 točk
1.2 število uporabnikov, ki jim je program 
namenjen 10 točk
1.3 število sodelujočih pri programu 10 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže 
posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 30.

2. Vsebina programa bo ocenjena na naslednji način:
2.1 tri do štiri aktivnosti ali enkratni dogodek 15 točk
2.2 dva do tri aktivnosti ali enkratni dogodek 10 točk
2.3 eno aktivnost ali enkratni dogodek 5 točk
Kakovost in način izvedbe programa:
2.4 kakovost predloženega programa 15 točk
2.5 novosti v programski ponudbi 10 točk
2.6 način izvedbe, metode 5 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže 
posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 30.

3. Izdelana organizacijska shema izvedbe programa 
bo ocenjena na naslednji način:
3.1 program ima določene cilje 5 točk
3.2 za izvedbo programa je izdelan časovni 
načrt 5 točk
3.3 program bodo izvajali strokovno 
usposobljeni izvajalci/posamezniki (navedba 
stroke) 5 točk
3.4 prijavitelj ima izdelane kriterije, po 
katerih bo po končani izvedbi programa 
ocenil njegovo uspešnost 5 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže 
posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 20.

4. Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija 
izvedbe programa bo ocenjena na naslednji način:
4.1 program ima opredeljene vire 
financiranja 4 točke
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4.2 program bo financiran iz več kot dveh 
virov (mišljena so sredstva, pridobljena na 
podlagi predmetnega razpisa in sredstva, 
pridobljena iz ostalih virov) 3 točke
4.3 program ima opredeljene stroške in 
njihovo namembnost 4 točke
4.4 pričakovana višina sofinanciranja 
programa s strani Mestne občine Kranj 9 točk

Pričakovana višina sofinanciranja programa s strani 
Mestne občine Kranj bo ovrednotena na naslednji način.

delež pričakovanega sofinanciranja število točk
od/nad do
15 % 25 % 9
26 % 50 % 6
51 % 100 % 3

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posa-
mezen prijavitelj po tem kriteriju, je 20.

Vloge, ki bodo dosegle od možnih 100 točk 40 točk 
in manj bodo zavrnjene.

Povzetek načina ocenjevanja:
Mestna občina Kranj bo posamezne programe so-

financirala do višine razpoložljivih sredstev. Višina sred-
stev, ki jih bo prejela posamezna vloga, bo izračunana 
na podlagi točk, ki jih bo v postopku ocenjevanja in na 
podlagi zgoraj navedenih meril dobila posamezna vloga.

Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami. Višina 
odobrenih sredstev za program bo dodeljena na podla-
gi višine zaprošenih sredstev in rezultatov ocenjevanja 
vlog (dobljeno število točk pri ocenjevanju), v sorazmer-
nem deležu višine zaprošenih sredstev vseh prijaviteljev 
in razpoložljivih sredstev za leto javnega razpisa za sofi-
nanciranje programov veteranskih organizacij.

V kolikor prijavitelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, 
ki so pomembni pri ocenjevanju in komisija zgoraj na-
vedenih kriterijev ne bo mogla uporabiti (določenega 
podatka ali navedbe ne bo), bo po odgovarjajočemu 
kriteriju prijavitelj dobil 0 točk.

5. Zainteresirani prijavitelji lahko oddajo največ eno 
vlogo za izvedbo enega letnega programa iz tega jav-
nega razpisa. Letni program je lahko razdeljen na več 
posameznih aktivnosti ali enkratne dogodke.

6. Vloge programov prijaviteljev bodo ocenjene 
v skladu z naslednjimi merili:

– dostopnost programa;
– vsebina programa;
– izdelana organizacijska shema izvedbe programa;
– izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija 

izvedbe programa.
Programi bodo ocenjeni po zgoraj navedenih krite-

rijih in na način, ki je natančneje opredeljen v razpisni 
dokumentaciji.

7. Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na 
voljo na spletni strani Mestne občine Kranj: www.kranj.si 
ter v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj. Dodatne 
informacije lahko dobijo interesenti osebno pri Maji Prite-
kelj Brus na tel. 04/23-73-371 ali preko e-pošte maja.pri-
tekelj@kranj.si.

8. Rok za oddajo vlog programov je petek, 8. 1. 
2021. Vloge morajo v celoti izpolnjevati zahteve tega 
razpisa in razpisne dokumentacije.

9. Informacije v zvezi z javnim razpisom zainte-
resirani vlagatelji dobijo na MOK, Uradu za družbe-
ne dejavnosti, od 4. 12. 2020 do 6. 1. 2021, in sicer 
po tel. 04/23-73-371 ali elektronski pošti maja.prite-
kelj@kranj.si.

10. Prijavitelji morajo oddati vloge, ali priporočeno 
po pošti v zaprti ovojnici, na kateri je naveden naslov: 

Mestna občina Kranj, Urad za družbene dejavnosti, 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, s pripisom: »Ne odpiraj – 
programi veteranskih organizacij v letu 2021«; na hrbtni 
strani ovojnice mora biti obvezno naveden polni naziv 
in naslov prijavitelja, ali osebno v sprejemno pisarno 
Mestne občine Kranj.

11. Po preteku prijavnega roka, Komisija za vredno-
tenje programov na področju veteranskih organizacij in 
upokojenskih društev, ki jo je s sklepom dne 1. 10. 2020 
imenoval župan Mestne občine Kranj, opravi strokovni 
pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev 
in meril, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji. 
Odpiranje vlog bo najkasneje v osmih dneh od izteka 
roka za dostavo vlog in ne bo javno. Komisija mora 
o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in 
o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik. Na podlagi oce-
ne vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, 
ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.

12. Na podlagi ugotovitev zapisnika izda direktor 
občinske uprave oziroma od njega pooblaščena ose-
ba sklep o zavrženju vlog, ki so bile prepozne ali so jih 
vložile neupravičene osebe. Komisija za odpiranje vlog 
programov na področju veteranskih organizacij in upo-
kojenskih društev pa vlagatelje, katerih vloge so nepo-
polne glede izpolnjevanja pogojev tega javnega razpisa, 
v roku 8 dni, pozove k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev 
vlog je 5 dni od prejema poziva. Če vlagatelj vloge v roku 
ne dopolni, se njegova vloga zavrže kot nepopolna. Zo-
per sklep o zavrženju vloge lahko vlagatelj v roku 8 dni 
po prejemu sklepa vloži pritožbo, o kateri odloča župan 
Mestne občine Kranj.

13. Ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog 
izvede Komisija za vrednotenje programov na področju 
veteranskih organizacij in upokojenskih društev, imeno-
vana s sklepom župana Mestne občine Kranj. Komisija 
za vrednotenje programov na področju veteranskih 
organizacij in upokojenskih društev ovrednoti progra-
me na podlagi kriterijev iz tega razpisa. Komisija za 
vrednotenje programov na področju veteranskih orga-
nizacij in upokojenskih društev po izvedenem ocenje-
vanju vlog pripravi predlog sofinanciranja in poročilo. 
Direktor oziroma od njega pooblaščena oseba Mestne 
občine Kranj izda sklepe o sofinanciranju programov 
izbranim izvajalcem. Prijavitelji bodo o izidu javnega 
razpisa predvidoma obveščeni z odločbo najpozneje 
v 30 dneh po sprejeti končni odločitvi, vendar šele 
po sprejemu proračuna za leto 2021. Zoper sklep je 
možna pritožba v roku 8 dni na župana Mestne občine 
Kranj.

Mestna občina Kranj pošlje izbranemu vlagatelju 
sklep o izboru in ga hkrati pozove za podpis pogodbe. 
Če se izbrani vlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva 
nanj ne odzove se šteje, da je umaknil vlogo za sofi-
nanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni 
občini Kranj za leto 2021.

Mestna občina Kranj

Št. 610-83/2020-2-40/30/07 Ob-3399/20
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-

teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17 in 21/18 – ZNOrg) ter v skladu s Pravilnikom o iz-
vedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kul-
turnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, 
št. 43/10 in 62/16) in Pravilnikom o strokovnih komisijah 
(Uradni list RS, št. 38/12, 90/12 in 62/16) Mestna obči-
na Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj (v nadaljevanju: 
MOK) objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje kulturnih projektov in programov 

v Mestni občini Kranj v letu 2021  
(v nadaljevanju: JR – KULTURA 2021)

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

mov in projektov s področja kulture v letu 2021 za vse-
bine razdeljene po naslednjih razpisnih sklopih:

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

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

javnih površinah.
V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični 

obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za žen-
ski in moški spol.

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

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

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

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

Posamični prijavitelji lahko prijavijo naslednje števi-
lo projektov oziroma programov za:

sklop I – neomejeno, glede na izvajano dejavnost,
sklop II – največ dva projekta,
sklop III – največ dva projekta.
V kolikor bo prijavitelj prijavil več projektov, kot je 

dovoljeno, bodo ti projekti (glede na vrstni red evidenti-
ranja prispetja vloge) s sklepom zavrženi.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v prora-
čunskem letu 2021.

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

– sofinancer se zavezuje, da bo izvajalcu prvi del 
sredstev do višine 70 odstotkov nakazal 30. dan po 
sklenitvi pogodbe, pogoj za nakazilo sredstev je ve-
ljavna pogodba in izpolnjene pogodbene obveznosti 
za predhodno leto, če je bil izvajalec prejemnik sredstev 
s strani MOK,

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

3. Predmet razpisnega sklopa, cilji razpisa, po-
men izrazov, pogoji za sodelovanje na razpisnem sklo-
pu, predvidena vrednost razpisnega sklopa

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

MOK bo programe kulturnih društev s področja 
ljubiteljske kulture podpirala v skladu z naslednjimi cilji:

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

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

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

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

biteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobra-
ževalno in ustvarjalno delo,

– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predsta-
ve, razstave, projekcije in druge javne kulturne priredi-
tve) na enem ali več področjih dejavnosti, ki ga pripravlja 
in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v in-
teresu širše družbene skupnosti,

– skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta 
ali regije,

– izobraževanje in strokovno usposabljanje za po-
trebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Pomen izrazov
Program kulturnih društev s področja ljubiteljske 

kulture je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev – 
kulturnih društev, ki po vsebini predstavlja zaključeno 
celoto in traja nepretrgoma skozi celo leto. Je v celoti 
in v svojih delih dostopen javnosti in bo izveden v letu 
2021.

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

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

projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– so registrirani za opravljanje kulturno umetniških 
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin kot kulturno 
društvo (obvezna priloga: izjava);

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

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

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

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

– so v primeru, da so bili pogodbena stranka Me-
stne občine Kranj v letu 2020 ali preteklih letih, izpol-
njevali vse pogodbene obveznosti (obvezna priloga: 
izjava);

– ne prijavljajo oziroma ne izvajajo programov 
z enako vsebino na drug javni razpis Mestne občine 
Kranj za sofinanciranje v letu 2021 (obvezna priloga: 
izjava);

– bodo v primeru dogovora z MOK brezplačno iz-
vedli ponovitev izbranega programa za MOK; pri čemer 
bo MOK krila morebitne dodatne materialne stroške, ki 
bi pri tem nastali (obvezna priloga: izjava).

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

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

do 90

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

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

do 90

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

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

do 80

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

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

do 90

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

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

do 80

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

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

do 80

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

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

do 80

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

do 80

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

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

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

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

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

Višina sredstev
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sred-

stev, namenjenih za predmet razpisnega sklopa, je: 
100.000,00 EUR. MOK si pridružuje pravico do spre-
membe zneska skladno s sprejetim proračunom za leto 
2021.

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

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

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

sofinanciranja vsebovala zgoraj navedene vsebine, bo 
vloga zavržena.

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

– zagotavljanje pogojev dejavnostim, ki niso izvaja-
ne v okviru javnih služb, a ustrezajo kriterijem ugotavlja-
nja javnega interesa in omogočajo dodatne dejavnosti, 
javna dostopnost do proračunskih sredstev, javna do-
stopnost do dejavnosti, ki se financirajo iz proračunskih 
sredstev, kakovost dejavnosti, podpora dejavnostim, ki 
jim ni moč pripisati pretežne pridobitne naravnanosti, 
spodbujanje kakovostne kulturne ponudbe ustvarjalno-
sti pripadnikov različnih manjšinskih etničnih skupnosti 
in priseljencev, podpiranje konkurenčnih, kakovostnih, 
izvirnih, prepoznavnih in prodornih projektov, povečanje 
dostopnosti kulturnih dobrin in ustvarjalnosti, kulturna 
vzgoja, spodbujanje partnerstva.

MOK bo na tem razpisu sofinancirala predvidoma 
40 projektov. Končno število sofinanciranih projektov je 
odvisno od predloga strokovne komisije.

Pogoji za sodelovanje na razpisnem sklopu II – iz-
bor kulturnih projektov

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

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

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

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

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

– da prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani 
v letu 2021 (obvezno dokazilo: izjava),

– da so v primeru, da so bili pogodbena stranka 
Mestne občine Kranj v letu 2020 oziroma v preteklih 

letih, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (obvezno 
dokazilo: izjava),

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

– da ne prijavljajo oziroma ne izvajajo projektov 
z enako vsebino na drug javni razpis Mestne občine 
Kranj v letu 2021, oziroma jih ne izvajajo kot sofinanci-
ran program s strani MOK (obvezno dokazilo: izjava),

– da se prijavitelj z isto vsebino projekta prijavi 
samo enkrat (obvezno dokazilo: izjava),

– da za isti projekt na razpis poda vlogo le en prija-
vitelj (obvezno dokazilo: izjava),

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

Kriteriji:

Kriteriji: Št. točk
vsebinska zaokroženost projekta do 20
reference izvajalcev (avtorji, nastopajoče skupine oziroma posamezniki) glede na ugled
na nacionalni ravni in/ali mednarodnem merilu 

do 10

reference prijavitelja projekta in reference partnerjev do 10 
realna in uravnotežena finančna konstrukcija do 10 
dostopnost projekta (pričakovani učinki projekta, načrtovano število ponovitev …), projekt
je brezplačen za obiskovalce

do 20 

tehnična in vsebinska zahtevnost projekta (tehnična zahtevnost, povezovanje različnih umetniških 
zvrsti, večji obseg sodelujočih ipd.)

do 10

izvirnost projekta (projekt je avtorsko delo) do 10
inovativnost projekta v pristopu in izvedbi (družbena angažiranost, raziskovalnost, nagovarjanje 
novih ciljnih skupin, produkcijska inovativnost, vsebinska nekomercialnost) 

do 10

NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK do 100 

Na tem sklopu bo izbranih predvidoma 40 najviš-
je ocenjenih projektov, kar bo določeno s predlogom 
komisije.

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

Višina sredstev
Okvirna vednost vseh razpoložljivih sred-

stev, namenjenih za predmet razpisnega sklopa, je: 
77.600,00 EUR. MOK si pridružuje pravico do spremem-
be zneska skladno s sprejetim proračunom za leto 2021.

3.2 Razpisni sklop III – izbor kulturnih projektov na 
javnih površinah

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

MOK sofinancira tiste projekte, ki bodo izvedeni od 
1. 5. 2021 do vključno 30. 9. 2021.

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

– oživljanje kulturne podobe mestnega jedra Kra-
nja, podpiranje konkurenčnih, kakovostnih, izvirnih, pre-
poznavnih in prodornih prireditev, povečanje dostopnosti 
kulturnih dobrin in ustvarjalnosti, javna dostopnost do 
proračunskih sredstev, javna dostopnost do dejavno-
sti, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, kakovost 
dejavnosti.

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

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

– da so nevladne kulturne organizacije s statusom 
društva, zasebnega zavoda, ustanove ali druge nevla-
dne organizacije in gospodarske organizacije in so re-
gistrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti,

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

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

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

– da prijavljajo prireditev oziroma sklop prireditev, 
ki bodo v celoti realizirani v letu 2021 v obdobju od 1. 5. 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 180 / 4. 12. 2020 / Stran 2485 

2021 do 30. 9. 2021 (obvezno dokazilo: izjava) na s tem 
razpisom določenem prizorišču,

– da so v primeru, da so bili pogodbena stranka 
Mestne občine Kranj v letu 2020 oziroma v preteklih 
letih, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (obvezno 
dokazilo: izjava),

– da ne prijavljajo oziroma ne izvajajo projektov 
z enako vsebino na drug javni razpis Mestne občine 
Kranj v letu 2021 (obvezno dokazilo: izjava),

– da zagotavljajo, da bodo poskrbeli vse potrebno 
za prijavo prireditev in prireditev izvedli v skladu z ve-
ljavnimi predpisi (obvezno dokazilo: izjava).

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

V primeru slabega vremena mora organizator prire-
ditev izvesti v nadomestnem terminu v obdobju od 1. 5. 
2021 do vključno 30. 9. 2021.

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

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

Kriteriji:

Kriteriji: Št. točk
vsebinska zaokroženost projekta do 20
reference izvajalcev (avtorji, nastopajoče skupine oziroma posamezniki) glede na ugled na 
nacionalni ravni in/ali mednarodnem merilu 

do 10

reference prijavitelja projekta in reference partnerjev do 10 
realna in uravnotežena finančna konstrukcija do 10 
dostopnost projekta (pričakovani učinki projekta, načrtovano število ponovitev …), projekt je 
brezplačen za obiskovalce

do 20 

tehnična in vsebinska zahtevnost projekta (tehnična zahtevnost, povezovanje različnih umetniških 
zvrsti, večji obseg sodelujočih ipd.)

do 10

izvirnost projekta (projekt je avtorsko delo) do 10
inovativnost projekta v pristopu in izvedbi (družbena angažiranost, raziskovalnost, nagovarjanje 
novih ciljnih skupin, produkcijska inovativnost, vsebinska nekomercialnost) 

do 10

NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK do 100 

Na tem sklopu bo izbranih predvidoma 8 najvišje 
ocenjenih projektov, kar bo določeno s predlogom ko-
misije.

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

Višina sredstev
Okvirna vednost vseh razpoložljivih sredstev, name-

njenih za predmet razpisnega sklopa, je: 13.200,00 EUR. 
MOK si pridružuje pravico do spremembe zneska skla-
dno s sprejetim proračunom za leto 2021.

4. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-
ljena proračunska sredstva za sklop I, II in III morajo biti 
porabljena v proračunskem letu 2021.

5. Objava razpisa in rok za vložitev vloge: razpis se 
objavi na spletni strani MOK na naslovu: www.kranj.si 
dne 4. 12. 2020 in zaključi 8. 1. 2021.

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni 

strani Mestne občine Kranj www.kranj.si in obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec Razpisa MOK Kultura – 2021 – 

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

Kultura 2021 – obvezni obrazec za vse prijavitelje,
– izjava in Program dela za leto 2021 – za obrazce 

A-I – Ljubiteljska kultura – obvezen obrazec za prijavi-
telje na sklop I,

– prijavni obrazci A, – I – obvezni obrazci za prija-
vitelje na sklop I – sofinanciranje programov kulturnih 
društev s področja ljubiteljske kulture (A glasbena de-
javnost, B folklorna dejavnost z glasbenimi zasedbami, 

C plesna dejavnost, D gledališka dejavnost, E lutkovna 
dejavnost, F likovna dejavnost, G fotografska, filmska 
in video dejavnost, H literarna dejavnost I – delovanje 
zvez društev),

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

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

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

– obrazec PJ – Kulturni projekti na javnih površinah 
– obvezen obrazec za prijavitelje na sklop III,

– pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in 
programov v Mestni občini Kranj v letu 2021.

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

pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina 
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in sicer najkasneje do 
vključno 8. 1. 2021 (velja datum poštnega žiga).

Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana 
v elektronski sistem (www.kranj.si, e-Razpis). Nato mora 
biti natisnjen izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec 
vloge) in samo ta izpis, podpisan in žigosan, mora biti 
poslan po pošti skladno z besedilom te točke razpisa. 
Vsa dokazila in priloge (v kolikor so potrebna) morajo biti 
priložena v 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, ne bo upoštevana. Pri izpolnjevanju bo-
dite natančni in kolikor je mogoče jasni. Vloga na razpis 
mora biti napisana v slovenskem jeziku.

Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslani v zaprti 
ovojnici – velikosti A4, z obvezno uporabo »Obrazca 
ovojnica«.
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Z vložitvijo vloge se šteje, da se prijavitelj strinja 
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

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

– izjave, oddane preko e-razpisa;
– izpolnjeni obrazci v e-razpisu;
– obvezna dokazila in druge priloge skenirane in 

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

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

v tem poglavju.
Prijavitelj mora svojo vlogo izdelati in oddati skladno 

s pogoji iz razpisne dokumentacije, da se bo njihova 
vloga štela za popolno.

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

Odpiranje vlog je javno 14. 1. 2021 ob 9. uri, Mestna 
občina Kranj, Slovenski trg 1, sejna dvorana 15. Odpira-
nju vlog sme prisostvovati vsaka oseba, ki kandidira na 
razpisu. Odpiranje vlog in ugotavljanje izpolnjevanja po-
gojev za sodelovanje na razpisu bo izvedla komisija za 
odpiranje vlog, ki jo je izmed javnih uslužbencev MOK 
v sklepu o začetku postopka št. 610-83/2020-1-40/30/07 
imenoval župan MOK.

Komisija za odpiranje vlog bo predlagala dopolnitev 
nepopolnih vlog, zavrženje vlog neupravičenih prijavi-
teljev, zavrženje prepoznih vlog ter zavrženje vlog, ki 
niso bile dopolnjene v predpisanem roku. Komisija bo 
o odpiranju vlog sestavila zapisnik.

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

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

Ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog, ki 
so jih vložili upravičeni prijavitelji, izvede komisija, ki jo 
je imenoval župan MOK. Strokovna komisija ovrednoti 
programe na podlagi kriterijev iz tega javnega razpisa. 
V primeru, da prijavitelj ne priloži dokazil, ki se nanaša-
jo na kriterije, po katerih se posamezna vloga točkuje, 

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

9. Izbor programov in sklenitev pogodbe o sofinan-
ciranju

Strokovna komisija po izvedenem ocenjevanju vlog 
pripravi poročilo in predlog sofinanciranja glede na z raz-
pisom določen namen in cilje ter kriterije, vendar šele po 
uveljavitvi proračuna za leto 2021.

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

MOK pošlje izbranemu vlagatelju pogodbo in ga 
pozove k podpisu, vendar šele po uveljavitvi proračuna 
za leto 2021. Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo 
najkasneje v petnajstih dneh po prejemu, sicer se šteje, 
da je odstopil od vloge za sofinanciranje.

MOK lahko v primeru naknadne ugotovitve o neiz-
polnjevanju pogojev za sodelovanje v razpisu in po že 
izdani dokončni odločbi o izboru programa z vlagateljem 
ne sklene pogodbe o sofinanciranju. Prav tako v prime-
ru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih 
obveznosti v letu 2020 ali preteklih letih (nerealizacija 
programa, dela programa, vlagatelj ni oddal končnega 
poročila ali ni izpolnjeval drugih obveznosti do MOK) od-
stopi od že sklenjene pogodbe, v primeru že izplačanih 
sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa predvido-
ma obveščeni najpozneje v 30 dneh po sprejeti končni 
odločitvi oziroma v 30 dneh po uveljavitvi proračuna za 
leto 2021.

10. Razpisna dokumentacija in informacije – indivi-
dualna inštruktaža

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni 
strani Mestne občine Kranj www.kranj.si.

Informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresi-
rani prijavitelji dobijo na Mestni občini Kranj, Uradu za 
družbene dejavnosti, od 4. 12. 2020 do 6. 1. 2021, in 
sicer po tel. 04/23-73-162 ali elektronski pošti petra.po-
lak@kranj.si ali po predhodni najavi na individualnih in-
štrukcijah v sobi 92, upravne stavbe Mestne občine Kranj.

Mestna občina Kranj
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 Ob-3371/20
Svet Osnovne šole Ledina, Komenskega ulica 19, 

1000 Ljub ljana, na podlagi 53.a in 58. člena Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – 
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 
25/17 – ZVaj) razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat/-ka mora za imenovanje za ravnatelja iz-
polnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje 
v skladu s 53., 58., 92., 94. in 107.a členom ZOFVI, in 
sicer da:

1. ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih progra-
mih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma ra-
ven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 
druge stopnje,

2. izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za sveto-
valnega delavca v šoli,

3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje 
in izobraževanja,

4. ima pridobljeno pedagoško/andragoško izobraz-
bo,

5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj 
pet let naziv mentor,

6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo 
pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,

7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju,

8. ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi nakle-
pnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol-
žnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev,

9. ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi kaznive-
ga dejanja zoper spolno nedotakljivost,

10. ni bil/-a zoper njega/njo uveden kazenski po-
stopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedota-
kljivost (potrdilo sodišča),

11. predloži svoj program vodenja šole.
Kandidat/-ka mora imeti pedagoško/andragoške, 

vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za 
uspešno vodenje šole.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let.
Predviden pričetek dela je 1. 4. 2021. Pogod-

ba o zaposlitvi se lahko v primeru izbire zunanjega 
kandidata/-ke sklene za določen čas mandata.

Kandidati lahko v roku 8 dni od objave tega razpisa 
na naslov: »Svet Osnovne šole Ledina, Komenskega 
ulica 19, 1000 Ljub ljana«, z oznako: »Prijava na razpis 
za ravnatelja«, pošljete: pisno prijavo z navedbo krat-
kega življenjepisa, programom vodenja in s priloženi-
mi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
ter z originalnim potrdilom ministrstva, pristojnega za 
pravosodje, o nekaznovanosti in pristojnega Okrajnega 
sodišča o nepričetem kazenskem postopku v skladu 
s 107.a členom ZOFVI, ki ne sme biti starejše od 30 dni.

Kandidati/-ke posredujte tudi e-naslov za obvešča-
nje med razpisnim postopkom in podajo morebitnega 
poziva za dopolnitev vloge.

Svet zavoda lahko od kandidata naknadno zahteva 
overitev kopij dokazil o izpolnjevanju pogojev ali vpogled 
v originale dokazil.

Razpisi delovnih mest

Prijavljeni kandidati bodo pisno obvestilo o imeno-
vanju prejeli v zakonitem roku.

Svet Osnovne šole Ledina

 Ob-3372/20
Svet Socialno varstvenega zavoda Hrastovec, Hra-

stovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Sloven-
skih goricah, na podlagi sklepa 10. redne seje sveta 
zavoda z dne 8. 10. 2020 in v skladu s 45. in 46. členom 
Statuta SVZ Hrastovec, razpisuje prosto delovno mesto

strokovni vodja (m/ž)

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

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

– pet let delovnih izkušenj na področju socialnega 
varstva

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu.

Od kandidatov pričakujemo organizacijske in vod-
stvene sposobnosti ter poznavanje dela z računalnikom. 
Kandidati naj predložijo vizijo razvoja strokovnega dela 
SVZ Hrastovec.

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

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

Obravnavane bodo samo pravočasne in popolne 
vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni po-
stopek.

Usposobljenost kandidatov se bo presojala na pod-
lagi podane prijave, dokazil in osebne predstavitve na 
seji sveta zavoda.

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

Svet zavoda SVZ Hrastovec

 Ob-3391/20
Svet Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj objavlja 

na podlagi sklepa 10. redne seje z dne 25. 11. 2020 
prosto delovno mesto

direktor zavoda (m/ž)
za mandatno obdobje 4 let

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj specializacijo po višješolski izobrazbi 

(*prejšnjo) ali visokošolsko strokovno izobrazbo (*prej-
šnjo) ali visokošolsko strokovno izobrazbo ali visokošol-
sko univerzitetno izobrazbo naravoslovne, ekonomske 
ali pravne smeri,

– ima ustrezne organizacijske in upravljavske iz-
kušnje,

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0100
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– ima deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj 
pet let na vodilnih ali vodstvenih delih,

– najmanj osnovno znanje angleškega ali nem-
škega ali italijanskega ali francoskega jezika, ima izpit 
B-kategorije.

Kandidat za direktorja predloži v postopku javnega 
razpisa program razvoja zavoda za mandatno obdobje.

Vloge pošljite v zaprti kuverti na naslov: KGZS – 
zavod Kranj, Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj, s pripisom 
»ne odpiraj – razpis direktor«, do 19. 12. 2020.

Svet Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj

Št. 701-73/2020 Ob-3392/20
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi pr-

vega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu 
(Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 
– ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 
19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19 in 139/20; ZDT-1):

3 prosta mesta okrajnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljub ljani
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene 
v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 
46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 
23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C; ZSS) in posebne 
pogoje za imenovanje na mesto okrajnega državnega 
tožilca, določene v 24. členu ZDT-1.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

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

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

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

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

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

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

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

– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 
prava,

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

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

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

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

Ministrstvo za pravosodje

Št. 0141-23/2020/1 Ob-3402/20

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javne-
ga interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17 in 21/18 – ZNOrg), 35. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 121/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP) in tretjega odstavka 9. člena Sklepa 
o ustanovitvi javnega zavoda Moderna galerija (Uradni 
list RS, št. 8/04, 31/09, 62/15 in 178/20), Ministrstvo za 
kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto

direktorja
javnega zavoda Moderna galerija

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kan-
didat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– ima na področju ene od strok s področja dela 
zavoda najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem 
programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza 
ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih dru-
ge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko 
ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstve-
nih delovnih mestih,

– pozna področja dela zavoda,
– ima visoko raven aktivnega znanja slovenskega 

jezika in na višji ravni znanje najmanj enega svetovne-
ga jezika.

Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki rav-
ni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo 
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko šti-
riletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih 
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo 
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževal-
ne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja 
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem pro-
gramu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem 
se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, 
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem 
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno 
štiriletno šolo.

Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovnega 
jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o ak-
tivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat šo-
lal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, 
srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to ma-
terni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru 
študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev 
ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini 
v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega 
jezika na dodiplomskem študiju.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– vizijo poslovanja zavoda za obdobje svojega 

mandata;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega 
programa in smer izobrazbe ter datum zaključka štu-
dija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje sledečih pogojev:

– zahtevane delovne izkušnje na vodstvenih de-
lovnih mestih,

– poznavanje področja dela zavoda,
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma 

druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat 
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela 
ter opis dela);



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 180 / 4. 12. 2020 / Stran 2489 

– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja 
slovenščine;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraže-
vanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo 
znanje pridobljeno.

Minister, pristojen za kulturo, bo izbranega kandida-
ta, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta 
imenoval za direktorja javnega zavoda za obdobje pe-
tih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi 
za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda 
Moderna galerija.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pri-
pisom »Javni razpis – direktor – Moderna galerija« v šti-
rinajstih dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Mi-
nistrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana ali na 
elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravo-
časno prispele in popolne prijave kandidatov, ki bodo 
izpolnjevali razpisne pogoje.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij 
v zvezi z javnim razpisom je Marjana Cvenkel Lesjak, 
tel. 01/369-59-99, elektronski naslov: marjana.cven-
kel-lesjak@gov.si.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-3405/20
Na podlagi 19., 20. in 21. člena Statuta Mladin-

skega klimatskega zdravilišča Rakitna in 63. člena Po-
slovnika o delu Sveta zavoda Mladinskega klimatskega 
zdravilišča Rakitna Svet zavoda razpisuje prosto delov-
no mesto

direktorja (m/ž)
Kandidat za direktorja mora izpolnjevati naslednje 

pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo 

z magisterijem ali specializacijo ekonomske ali pravne 
ali druge ustrezne smeri,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi 
organizacijskimi in upravljavskimi znanji,

– aktivno znanje angleškega jezika ali nemškega 
jezika ali drugega svetovnega jezika.

Mandat direktorja traja štiri leta. Ponudbo z dokazili 
in navedbami o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenje-
pisom in vizijo razvoja zavoda pošljite v osmih dneh po 
objavi razpisa v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – za 
javni razpis« na naslov: Mladinsko klimatsko zdravilišče 
Rakitna, Rakitna 96, 1352 Preserje. Prednost bodo imeli 
kandidati z vodstvenimi izkušnjami.

Nepravilno označene, nepravočasne in nepopolne 
prijave ne bodo obravnavane. O izboru bodo kandidati 
obveščeni skladno z zakonskimi določili.

Informacije o zavodu poiščite na spletnem naslovu: 
www.mkz-rakitna.si.

Svet zavoda Mladinskega klimatskega zdravilišča 
Rakitna
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Št. 35430-3/2020-2 Ob-3404/20

Obvestilo
o zaključku Javnega poziva ZERO500  

Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim 
občanom za investicije v ukrepe večje energetske 

učinkovitosti eno- ali dvostanovanjskih stavb
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja, 

da je Javni poziv ZERO500 finančne spodbude socialno 
šibkim občanom za investicije v ukrepe večje energet-
ske učinkovitosti eno- ali dvostanovanjskih stavb (Uradni 
list RS, št. 93/20), zaključen.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-3373/20
V skladu z 22. členom Zakona o spodbujanju ra-

zvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 4. členom 
Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Kranjska 
Gora (Uradni list RS, št. 86/18), Občina Kranjska Gora 
objavlja

javni poziv
za posredovanje podatkov, ki bodo osnova  

za izračun pavšalnega zneska turistične takse  
v Občini Kranjska Gora

I. Poziv novim zavezancem
Občina Kranjska Gora poziva nove zavezance iz 

4. člena Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini 
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 86/18) (lastnike po-
čitniških hiš in stanovanj na območju Občine Kranjska 
Gora) k oddaji podatkov. Novi zavezanci so dolžni po-
datke vpisati v priloženi obrazec in jih do vključno 15. 1. 
2021 poslati na naslov: Občina Kranjska Gora, Kolod-
vorska 1b, 4280 Kranjska Gora.

Druge objave

II. Poziv zavezancem – spremembe kvadrature, 
naslova in oprostitveni razlogi

Morebitne spremembe lastništva, kvadrature ali 
stalnega bivališča oziroma oprostitvene razloge iz 5. čle-
na Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Kranj-
ska Gora (Uradni list RS, št. 86/18) z obrazložitvijo, po-
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šljite na naslov: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 
4280 Kranjska Gora, do vključno 15. 1. 2021.

Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kranj-
ska Gora (Uradni list RS, št. 86/18) ter predpisani obra-
zec za posredovanje podatkov sta v elektronski obli-
ki dostopna na spletni strani Občine Kranjska Gora 
http://obcina.kranjska-gora.si. Za kakršna koli pojasnila 
smo vam na voljo na tel. 04/580-98-03 (kontaktna ose-
ba: Valerija Krznarič).

Občina Kranjska Gora

 Ob-3401/20
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva ul. 2, Ljub-

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

datum nastopa poslovanja notarja
9. 12. 2020 začne s poslovanjem notarka Nataša 

Stanonik v Ljub ljani, Šmartinska cesta 152.
Notarska zbornica Slovenije
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Št. 38144-4/2020/1 Ob-3393/20
Na podlagi 38. in 44. člena Zakona o elektronskih 

komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 
– ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17 in 30/19 – odl. 
US) direktorica Agencije za komunikacijska omrežja in 
storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija) 
izdaja

sklep
o uvedbi javnega razpisa z javno dražbo  

za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje 
poslovno kritičnih komunikacij M2M preko 

namenskih omrežij v 700 MHz  
radiofrekvenčnem pasu

1 Predmet javnega razpisa
1.1 Cilji
Glede na izražene potrebe deležnikov po radijskih 

frekvencah za zagotavljanje poslovno kritičnih komuni-
kacij M2M preko namenskih omrežij, Agencija z name-
nom (1) uporabe radiofrekvenčnega spektra za dosego 
največjega možnega družbeno ekonomskega napredka, 
(2) spodbujanja naložb v namenska omrežja, (3) zago-
tavljanja stabilnega okolja za investitorje, (4) zagotavlja-
nja namenskih storitev na čim večjem odstotku ozemlja 
s pomočjo naprednih tehnologij in (5) ustvarjanja pogojev 
za gradnjo celičnih IoT radijskih sistemov za uporabnike 
namenskih storitev (vertikal), izvaja predmetni javni razpis 
z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zago-
tavljanje poslovno kritičnih komunikacij stroj–stroj (v na-
daljevanju: M2M) preko namenskih omrežij v radiofre-
kvenčnem pasu 700 MHz (733–736 MHz/788–791 MHz).

Objave po Zakonu  
o elektronskih komunikacijah

1.2 Radijske frekvence, ki so predmet tega javnega 
razpisa

Predmet tega javnega razpisa z javno dražbo je 
šest MHz parnega frekvenčnega spektra (FDD) za za-
gotavljanje poslovno kritičnih komunikacij M2M preko 
namenskih omrežij v radiofrekvenčnem pasu 700 MHz 
(733–736 MHz/788–791 MHz), tj. en blok BAP01 širine 
2 x 3 MHz, skladno z Izvedbenim sklepom Evropske ko-
misije 2016/687 o harmonizirani uporabi radiofrekvenč-
nega pasu 703–788 MHz za sisteme, ki lahko v Evropski 
uniji zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve, 
Poročilom ECC 242 ter ostalimi dokumenti, opisanimi 
v poglavju H razpisne dokumentacije tega javnega raz-
pisa. Predmetne radijske frekvence se podeljujejo za 
območje celotne Republike Slovenije, za obdobje 15 let, 
kot prikazuje Tabela 1.

Agencija bo v skladu z določilom prvega od-
stavka 53. člena ZEKom-1 vse radijske frekvence, ki 
so predmet tega javnega razpisa, podelila za 15 let, pri 
čemer bo, ob pogoju, da bo zakon, ki ureja elektronske 
komunikacije, s katerim bodo v nacionalno zakonodajo 
prenesene določbe Evropskega zakonika o elektronskih 
komunikacijah Direktiva (EU) 2018/1972 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o Evrop-
skem zakoniku o elektronskih komunikacijah (L 321/36 
z dne 17. 12. 2018) (v nadaljevanju: EECC), to predvide-
val, imetniku ODRF, ki bo na tem javnem razpisu pridobil 
frekvence, veljavnost ODRF-ja podaljšala za dodatnih 
5 let po določilih novega zakona. V tem primeru podalj-
šanja ODRF bo imetnik plačal tudi določen znesek za 
učinkovito rabo omejene naravne dobrine.

Tabela 1: Frekvence, ki so na voljo v postopku javnega razpisa

Frekvenčni pas Spodnji pas (FDD) [MHz] Zgornji pas (FDD) [MHz] Pasovna širina [MHz] Razpoložljivost
za uporabo

Parni 700 MHz 733–736 788–791 2 x 3 15 let

Predmet javnega razpisa je blok s posebnimi obve-
znostmi za zagotavljanje poslovno kritičnih komunikacij 
M2M preko namenskih omrežij. Pregled frekvenčnega 
pasu 700 MHz za zagotavljanje poslovno kritičnih komu-
nikacij M2M predstavlja Tabela 2.

Tabela 2: Blok, ki je na voljo v pasu 700 MHz FDD pasu (2 x 3 MHz za M2M)

Oznaka 
bloka

Kategorija Št. 
blokov

Frekvence Pasovna širina Posebne 
obveznosti 

BA P 1 733–736 MHz v paru s 788–791 MHz 2 x 3 MHz DA

Specifične tehnične pogoje in omejitve uporabe 
frekvenčnega spektra obravnavata poglavji A.7 in H raz-
pisne dokumentacije tega javnega razpisa.

1.3 Omejitve prenosa pravic uporabe radijskih fre-
kvenc

Pri prenosu pravice do uporabe radijskih frekvenc 
ali oddaje v najem poleg določil 55. člena ZEKom-1 
veljajo tudi vse obveznosti opisane v poglavju A.7.2.4 
razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
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2 Pogoji in zahteve
Da se posamezni ponudnik kvalificira na javno 

dražbo, mora izpolnjevati pogoje in zahteve, kot so opre-
deljeni v poglavjih A.7.1 in A.7.2 razpisne dokumentacije 
tega javnega razpisa.

2.1 Pogoji javnega razpisa
Za izpolnjevanje pogojev javnega razpisa mora po-

nudnik:
– predložiti popolno in pravilno ponudbo, ki vklju-

čuje:
– Splošne podatke o ponudniku (obrazec I.1.1. 

ali I.1.2),
– Izjave ponudnika (obrazec I.2),
– Podatke o lastniški strukturi ponudnika (ni 

obrazca),
– Pooblastilo za podpis ponudbe (obrazec I.3),
– Finančne, organizacijske in tehnične načrte gle-

de izvedbe in upravljanja namenskega omrežja (poslov-
ni načrt) (ni obrazca),

– Izhodiščno ponudbo (obrazec I.4),
– Garancijo za resnost ponudbe – bančna garan-

cija (obrazec I.5),
– Dokazila o namenu izgradnje omrežja (obrazec 

I.6.1 in/ali I.6.2),
– overjena podpisana pisma o nameri podpisa 

pogodbe z bodočimi uporabniki namenska omrežja 
o nudenju storitev preko radijskega omrežja, ki upora-
blja 2 x 3 MHz spekter za M2M v 700 MHz pasu (po-
glavje A.7.2.4.1.2 Podpisana pisma o nameri), in sicer le 
v primeru, če ponudnik ne gradi omrežja zgolj za lastne 
potrebe (ni obrazca),

– Izjavo o predložitvi dokumentov skladno z zah-
tevami razpisne dokumentacije (obrazec I.7);

– imeti poravnane vse zapadle obveznosti do Agen-
cije, ki niso predmet spora pred sodišči;

– biti plačilno sposoben, zoper njega ne sme biti 
začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega 
prenehanja.

Vse podrobnosti v zvezi z navedenimi pogoji opre-
deljuje razpisna dokumentacija.

2.2 Zahteve javnega razpisa
Zahteve predmetnega javnega razpisa so:
– varovanje zaupnosti informacij;
– prepoved nedovoljenega dogovarjanja;
– ohranjanje lastniške strukture ponudnika (poglav-

je C.2.4 razpisne dokumentacije tega javnega razpisa);
– dodatne obveznosti, ki jih ponudnik prevzema na 

tem javnem razpisu:
– omejitve prenosa pravice do uporabe radijskih 

frekvenc ali oddaje pravice v najem (poglavje A.6.1 raz-
pisne dokumentacije tega javnega razpisa);

– obveznosti glede pokrivanja in kakovosti stori-
tev (poglavje A.7.2.4 razpisne dokumentacije tega jav-
nega razpisa).

2.2.1 Varovanje zaupnosti informacij
Ponudnik mora kot zaupne obravnavati vse infor-

macije, ki jih prejme s strani Agencije v okviru postopka. 
Predvsem ne sme sporočati vsebine in podatkov iz skle-
pa o izbiri dražiteljev, ali kateregakoli drugega sklepa 
v okviru postopka javnega razpisa, svojih namer glede 
povpraševanja po spektru ali ponudb, ki jih bo podal 
v okviru javnega razpisa ali javne dražbe.

Obveznost, da se kot zaupne obravnavajo vse in-
formacije, prejete s strani Agencije, velja do izdaje pi-
snega sklepa iz šestega odstavka 45. člena ZEKom-1. 
Zahteve glede zaupnosti veljajo tudi za ponudnike, ki 
niso postali dražitelji in tiste dražitelje, ki so bili tekom 
postopka javne dražbe izključeni. Tudi za te velja zau-
pnost obravnave informacij vse do trenutka, ko se uspe-

šnemu dražitelju izda sklep iz šestega odstavka 45. čle-
na ZEKom-1. V kolikor ponudnik oziroma dražitelj krši 
prepoved glede zaupnosti informacij, se unovči bančno 
garancijo.

2.2.2 Prepoved nedovoljenega dogovarjanja
Ponudniki tekom celotnega postopka javnega raz-

pisa ne smejo sklepati dogovorov ali delovati na kakr-
šenkoli drugi način, ki bi lahko ogrozil izvedbo postopka 
javnega razpisa v skladu z zahtevami razpisne doku-
mentacije in tega sklepa o uvedbi javnega razpisa.

Ponudnikom je prepovedano medsebojno vzposta-
vljanje neposrednih ali posrednih stikov ali izmenjevanje 
informacij z namenom vplivanja na rezultat razpisnega 
postopka.

Med nedovoljeno dogovarjanje oziroma delovanje 
med javnim razpisom sodi med drugim še posebej:

– vsako usklajevanje med ponudniki, zlasti z na-
menom vplivanja na potek ali rezultate razpisnega po-
stopka,

– razkritje katerihkoli informacij glede sodelovanja 
v postopku javnega razpisa,

– razkritje zneskov ali strategij draženja ali drugih 
izjav, ki bi lahko vplivale na sodelovanje ali draženje 
s strani tretjih,

– vse objave, ki bi lahko kakorkoli razkrivale načrto-
vane dejavnosti v okviru razpisnega postopka,

– usklajevanje draženja na javni dražbi.
Ponudniki, ki bodo ta pravila kršili, bodo lahko iz-

ključeni iz nadaljnjega postopka. Zahteve glede nedo-
voljenega dogovarjanja veljajo tudi za ponudnike, ki 
niso postali dražitelji in tiste dražitelje, ki bodo tekom 
postopka javne dražbe izključeni. V kolikor ponudnik 
oziroma dražitelj krši prepoved glede nedovoljenega 
dogovarjanja, se unovči bančna garancija.

Če se po zaključku postopka javnega razpisa oziro-
ma po izdaji odločb o dodelitvi radijskih frekvenc s strani 
pristojnih organov ugotovi, da je prišlo do takih dejanj, 
lahko Agencija začne postopek razveljavitve izdane od-
ločbe o dodelitvi radijskih frekvenc. V tem primeru se 
imetniku ne povrne že plačanega zneska plačila za 
učinkovito rabo omejene naravne dobrine.

2.2.3 Ohranjanje lastniške strukture ponudnika
Ponudnik ne sme biti povezan z nobenim drugim 

ponudnikom prek lastništva, ki presega kontrolni delež, 
pri čemer se za kontrolni delež šteje lastniški delež 
v določeni družbi, ki presega 25 %. Vsi ponudniki morajo 
delovati kot neodvisni sub jekti.

Ponudbo lahko oddajo tudi konzorciji, skupni pod-
jemi, združenja podjetij ali druge oblike skupnega sode-
lovanja. V takih primerih je treba ponudbi priložiti tudi 
podatke o razmerju med člani in podrobne podatke, kot 
opredeljeno v poglavju C.2.4 razpisne dokumentacije 
tega javnega razpisa.

Vsaka oblika skupnega sodelovanja na javnem raz-
pisu se obravnava kot en sub jekt, kar pomeni, da lahko 
skupina odda zgolj eno ponudbo. Ponudba mora vse-
bovati tudi podatke o lastniških strukturah vseh članov 
skupine. Član skupine ne sme nastopati hkrati kot samo-
stojni ponudnik ali kot član druge skupine.

Če ima delež lastništva ponudnika v lasti oseba, 
ki ima vlogo skrbnika ali podobno vlogo za drugega 
ponudnika na tem javnem razpisu, je treba to navesti 
v ponudbi in predložiti podatke o dejanskem lastniku.

Od oddaje ponudbe do izdaje sklepa iz šestega 
odstavka 45. člena ZEKom-1 mora ponudnik ohraniti 
lastniško strukturo, kot jo je navedel v svoji ponudbi na 
javni razpis in se ne sme lastniško preoblikovati na na-
čin, ki bi predstavljal povezavo med njim in katerimkoli 
drugim ponudnikom ali ponudniki na javnem razpisu, 
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kot je definirana v tem poglavju. V tem primeru na-
mreč lastniška struktura takšnega ponudnika ne bo več 
ustrezala njegovim navedbam v ponudbi in zahtevam iz 
prvih dveh odstavkov tega poglavja, zato bo izločena iz 
nadaljnjega postopka. Navedene omejitve veljajo tudi 
za člane skupin.

Podrobnosti v zvezi s podajanjem in obravnava-
njem skupnih ponudb definira poglavje C.2.4 razpisne 
dokumentacije tega javnega razpisa. V primeru, da na 
javnem razpisu uspe skupina, ki je oddala skupno po-
nudbo, se odločba o dodelitvi radijskih frekvenc (v na-
daljevanju: ODRF) izda nosilcu skupnega sodelovanja 
oziroma vodilnemu pogodbeniku, kot je ta opredeljen 
v aktu o skupnem nastopu, ki je priložen ponudbi. Nosi-
lec skupnega sodelovanja je posledično tudi odgovoren 
za izpolnjevanje vseh z ODRF naloženih obveznosti.

Agencija sme kadarkoli med postopkom javnega 
razpisa ponudnika pozvati, da poroča o svoji lastniški 
strukturi.

Če med pregledom ponudb razpisna komisija ugo-
tovi, da med dvema ali več ponudniki, ki so svoje po-
nudbe oddali ločeno in ne kot skupina, med njimi pa 
obstaja povezava, kot je opisana zgoraj, obvesti o tem 
vse zadevne ponudnike ter od njih zahteva, v roku, ki jim 
ga določi, pojasnilo o tem, katera ponudba naj šteje za 
veljavno. Če tega ne pojasnijo, ali izberejo več različnih 
ponudb, bodo vse njihove predložene ponudbe izločene 
iz nadaljnjega postopka.

Če je povezava med dvema ali več ponudniki ugo-
tovljena naknadno (že po preverjanju ponudb), ker prej 
zaradi nejasnih podatkov o strukturi lastništva ponu-
dnika tega ni bilo mogoče ugotoviti, bodo vsi vplete-
ni ponudniki izključeni iz nadaljnjega postopka. V tem 
primeru se jim unovči bančna garancija ali kavcijsko 
zavarovanje.

2.2.4 Dodatne obveznosti
Dodatne obveznosti, ki jih ponudnik prevzema 

na predmetnem javnem razpisu, in so navedene v na-
daljevanju tega poglavja, bodo vključene v odločbo o do-
delitvi radijskih frekvenc.

2.2.4.1 Obveznosti pokrivanja
Ponudnik, ki bo na tem javnem razpisu pridobil 

radijske frekvence, bo moral na geografskem območju 
velikosti vsaj 10 % ozemlja Republike Slovenije pre-
ko namenskega omrežja, ki bo uporabljalo predmetne 
frekvence, uporabnikom omogočati poslovno kritične 
komunikacije M2M na način, da bo:

– do 31. 12. 2021 začel uporabljati dodeljene radij-
ske frekvence (postavi vsaj 1 bazno postajo) in

– do 31. 12. 2025 z dodeljenimi radijskimi frekven-
cami pokril vsaj 90 % ključnih lokacij posameznega upo-
rabnika storitev namenskega omrežja.

Ostala območja, ki morajo geografsko pokrivati (ob-
čine skupaj) vsaj 75 % ozemlja Republike Slovenije, 
mora pokriti v časovnih rokih in skladno z obrazcem I.6.1 
razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, vendar ne 
kasneje kot 31. 12. 2030.

2.2.4.1.1 Izgradnja omrežja
Ponudnik bo moral predvideti izgradnjo omrežja, 

tako da bo z namenskim omrežjem pokril vsaj 75 % 
ozemlja Republike Slovenije. Agencija bo pri preverjanju 
izpolnjevanja te zahteve upoštevala tiste občine, v ka-
terih bo uporabnik poslovno-kritičnih komunikacij M2M 
namensko omrežje uporabljal. V območje pokrivanja 
šteje površina celotnih občin, v katerih so podane ključ-
ne lokacije uporabnikov.

V primeru, da namerava ponudnik omrežje zgra-
diti za lastne potrebe, mora ponudbi priložiti izpolnjen 
obrazec I.6.1 (Ključne lokacije) razpisne dokumentaci-

je. V primeru, da namerava omrežje zagotavljati (tudi) 
drugim uporabnikom, pa priloži izpolnjen obrazec I.6.1 
(Ključne lokacije) razpisne dokumentacije za vsakega 
uporabnika in priloži tudi izpolnjen obrazec I.6.2 (Spre-
mni dokument k pismom o nameri), skupaj s podpisani-
mi overjenimi pismi o nameri, kot so opredeljena v po-
glavju A.7.2.4.1.2 razpisne dokumentacije tega javnega 
razpisa.

V obrazcu I.6.1 ponudnik izpolni lokacije po obči-
nah, predvidene datume pokrivanja 90 % vseh ključnih 
lokacij v posamezni občini in dodatne zahteve iz po-
glavja A.7.2.4.2 razpisne dokumentacije tega javnega 
razpisa.

Ponudnik, ki bo na tem javnem razpisu pridobil 
radijske frekvence, bo moral obveznosti, kot bodo iz-
hajale iz izpolnjenih obrazcev I.6.1, izpolniti v obsegu 
in predvidenih rokih, vendar najkasneje do 31. 12. 2030. 
Dokazovanje morebitnega neizpolnjevanja navedenih 
obveznosti iz objektivnih razlogov bo na strani ponu-
dnika, ki bo na tem javnem razpisu pridobil radijske fre-
kvence. Na osnovi relevantnih dokazov lahko Agencija 
rok izpolnjevanja obveznosti preloži.

2.2.4.1.2 Podpisana pisma o nameri
V primeru, da ponudnik namerava omrežje zago-

tavljati tudi drugim uporabnikom, mora ponudbi priložiti 
overjena podpisana pisma o nameri podpisa pogodbe 
z bodočimi uporabniki namenskih omrežij za zagotavlja-
nje poslovno kritičnih komunikacij M2M v radiofrekvenč-
nem pasu 700 MHz.

Obvezne sestavine pisem o nameri so tudi seznami 
ključnih lokacij za uporabnika, ki morajo biti pokrite do 
datuma določenega v pismu o nameri in določila glede 
zagotavljanja varnosti in kakovosti storitev iz poglavja 
A.7.2.4.2 razpisne dokumentacije tega javnega razpi-
sa, pri čemer zahtevani odzivni časi ter roki za odpravo 
napak ne morejo biti označeni kot poslovna skrivnost. 
Obrazec I.6.1 razpisne dokumentacije povzema (1) ob-
čine, v katerih bo uporabnik uporabljal kritične komuni-
kacije, (2) ključne lokacije, (3) datume, do katerih mora 
biti pokritih 90 % ključnih lokacij in (4) dodatne zahteve 
glede zagotavljanja varnosti in kakovosti storitev iz pod-
pisanih pisem o nameri.

Ponudnik, ki namerava omrežje zagotavljati tudi 
drugim uporabnikom, bo moral za storitve dostopa do 
omrežja oblikovati stroškovno naravnane cene ter jih na 
zahtevo Agencije ustrezno dokazati in utemeljiti.

Pri oblikovanju cen se lahko upoštevajo le nastali 
učinkoviti stroški, morebitno neučinkovitost operaterja 
ter podvajanje in prenašanje stroškov mora ponudnik 
izločiti. Pri tem bo moral upoštevati vsakokrat veljavno 
primerno stopnjo donosnosti naložbe na vložena sred-
stva (nominalno tehtano povprečje stroškov kapitala 
(WACC) pred davki), ki jo izračunava Agencija.

Ponudnik izpolni obrazec I.6.2 razpisne dokumen-
tacije tega javnega razpisa s seznamom vseh sklenjenih 
pisem o nameri.

Ponudnik, ki bo na tem javnem razpisu pridobil ra-
dijske frekvence, bo dolžan v roku šestih mesecev od 
izdaje odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, na željo 
vsaj tistih uporabnikov, s katerimi je podpisal pisma o na-
meri, skleniti pogodbe vsaj pod takimi pogoji, kot so bili 
dogovorjeni v pismih o nameri. Ponudnik, ki bo na tem 
javnem razpisu pridobil radijske frekvence, bo lahko po-
godbe sklenil tudi z novimi uporabniki, pri tem pa ne bo 
smel znižati kakovosti storitev obstoječim uporabnikom.

Bodoči uporabniki omrežja lahko podpišejo pisma 
o nameri z več ponudniki hkrati. V primeru, ko ponudnik 
(ali skupina ponudnikov) nastopa v svoji ponudbi hkrati 
kot uporabnik omrežja (kar pomeni, da bo omrežje izgra-
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dil za svoje potrebe), ne more hkrati nastopati v drugih 
ponudbah kot bodoči uporabnik omrežja.

V kolikor bo razpisna komisija med pregledom po-
nudb ugotovila, da ponudnik nastopa v svoji ponudbi kot 
uporabnik omrežja, hkrati pa tudi kot bodoči uporabnik 
drugega ponudnika, bo njegova ponudba izločena iz 
nadaljnjega postopka in bo lahko nastopal samo kot 
uporabnik drugega ponudnika.

2.2.4.2 Obveznosti glede varnosti, neprekinjenega 
poslovanja in kakovosti storitev

Ponudnik, ki bo na tem javnem razpisu pridobil 
radijske frekvence, bo poleg upoštevanja relevantne 
evropske in nacionalne zakonodaje moral vzpostaviti 
in vzdrževati ustrezne in sorazmerne organizacijske in 
tehnične ukrepe, s katerimi bo zagotavljal ustrezno ob-
vladovanje tveganj za varnost in neprekinjeno delovanje 
informacijskih sistemov, omrežja in poslovno-kritičnih 
storitev, ki se bodo na tem omrežju zagotavljale.

Ukrepi bodo morali zagotavljati raven varnosti, pri-
merno tveganju, ter odražati trenutno stanje tehnike, 
priporočil dobrih praks (npr. ENISA, NIST), sektorskih 
varnostnih priporočil (npr. GSMA) in upoštevanju med-
narodno priznanih standardov s področja informacijske 
varnosti ter neprekinjenega poslovanja (npr. ISO/IEC, 
3GPP, IETF, ITU).

Z namenom obvladovanja varnostnih tveganj in za-
gotavljanja visoke ravni razpoložljivosti, avtentičnosti, ce-
lovitosti ali zaupnosti omrežij in storitev ponudnika, shra-
njenih, prenesenih ali obdelanih podatkov ali povezanih 
storitev, ki so preko njegovega omrežja dostopne, bo mo-
ral imetnik ODRF po tem javnem razpisu pred uvajanjem 
ukrepov, povezanih z zagotavljanjem varnosti, izvesti in 
sistematično izvajati analizo tveganj z oceno sprejemljive 
ravni tveganj in to ustrezno dokumentirati.

Ponudnik, ki bo na tem javnem razpisu pridobil ra-
dijske frekvence, bo moral z namenom zagotavljanja po-
slovno-kritičnih storitev M2M zagotavljati razpoložljivost 
celotnega omrežja vsaj 99,99 %, vzpostaviti varnostni 
načrt, strategije neprekinjenega poslovanja, vključno 
z zanesljivostjo dobave, načrti obvladovanja tveganj (fi-
zičnih, logičnih in okoljskih), sanacijskimi zmogljivostmi 
po incidentih. Periodično bo moral izvajati tudi ocene 
varnosti in spremljanja izpolnjevanja zahtev (zakonskih, 
pogodbenih, tehnične skladnosti, skladnosti z varnostni-
mi politikami in standardi).

Ponudnik, ki bo na tem javnem razpisu pridobil ra-
dijske frekvence, bo moral razpolagati z usposobljenimi 
kadri, ter tehničnimi zmožnostmi, ki mu omogočajo učin-
kovito odpravljanje napak 24/7/365, vključno z vzposta-
vljenim centrom za nadzor in odkrivanje napak omrežja 
(NOC) in centrom za odkrivanje in preprečevanje gro-
ženj (SOC). Zagotoviti bo moral zanesljivo in ustrezno 
električno napajanje vseh aktivnih komponent omrežja, 
ki bo vključevalo tudi redundantno napajanje (agregati, 
baterije ali drugi ustrezni viri), ki omogočajo najmanj 72 
ur avtonomije delovanja celotnega omrežja.

Ponudnik, ki bo na tem javnem razpisu pridobil 
radijske frekvence, bo dokazoval ustreznost izvaja-
nja sistema upravljanja varovanja informacij v skladu 
z veljavnim standardom ISO 27001 in izvajanje sistema 
upravljanja neprekinjenega poslovanja v skladu z veljav-
nim standardom ISO 22301, na način, da bo najkasneje 
do 31. 12. 2024 (in nato periodično v rednih časovnih 
presledkih, ki ne bodo daljši od treh let) Agenciji predlo-
žil izjavo o skladnosti. Agencija bo, če bo to potrebno, 
lahko zahtevala revizijo izpolnjevanja zahtev glede var-
nosti in neprekinjenega poslovanja. Agencija bo določila 
neodvisno revizijsko organizacijo, ki je registrirana pri 
Slovenskem inštitutu za revizijo. Stroške revizije bo po-
ravnal revidiranec.

Ponudnik, ki bo na tem javnem razpisu pridobil 
radijske frekvence, bo moral glede na tip uporabnikov 
in glede na kritičnost storitev, upoštevati tudi morebitne 
druge razumne zahteve uporabnikov skladno z zahteva-
mi iz obrazca I.6.1 razpisne dokumentacije glede:

– razpoložljivosti omrežja, če bo višja od zahtevane 
v razpisu,

– odzivnih časov in rokov za odpravljanje napak,
– varstva, celovitosti in zaupnosti podatkov,
– kakovosti storitve (zmogljivost, zakasnitev, tole-

ranca zakasnitve, izgube paketov),
– izpolnjevanja dodatnih mednarodnih standardov 

in dobrih praks.
V primeru, da bo za to pristojen organ v postopku 

inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonskih in 
podzakonskih obveznosti na področju izvajanja varno-
sti omrežij ugotovil kršitve in jih imetnik ODRF po tem 
javnem razpisu v skladu z izdano nadzorno odločbo 
v postavljenem roku ne bo odpravil, bo lahko Agencija 
po uradni dolžnosti uvedla postopek razveljavitve ODRF.

3 Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe
Agencija bo uspešne ponudnike izbrala na podlagi 

ponujene cene. Ponudbe se bodo ocenjevale v skla-
du s pravili, na podlagi katerih bo ponudniku dodeljen 
frekvenčni blok v radiofrekvenčnem pasu 700 MHz za 
zagotavljanje poslovno kritičnih komunikacij M2M preko 
namenskih omrežij z natančno dodeljenim frekvenčnim 
razponom.

Ker ponujena cena predstavlja edino merilo za iz-
biro najugodnejše ponudbe, bo Agencija po uspešnem 
javnem razpisu, skladno s prvim odstavkom 44. člena 
ZEKom-1 izvedla javno dražbo. Pravila za njeno izvedbo 
so opredeljena v točki 3.4. tega sklepa.

Da se javna dražba lahko izvede, se morata nanjo 
uvrstiti vsaj dva ponudnika. V primeru, da izrazi interes 
samo en ponudnik, mu bo blok dodeljen po izklicni ceni. 
Javno dražbo vodi predsednik komisije iz drugega od-
stavka 37. člena ZEKom-1 ali njegov namestnik (prvi 
odstavek 45. člena ZEKom-1).

Uspešnemu dražitelju bo Agencija izdala odločbo 
o dodelitvi radijskih frekvenc.

Uspešen dražitelj bo zavezanec za plačilo za učin-
kovito rabo omejene naravne dobrine v skladu s točko 
3.3. tega sklepa in letnega plačila za uporabo radijskih 
frekvenc v skladu z veljavnimi predpisi.

3.1 Pogoji in zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da se kvalificira na javno dražbo

Da se posamezni ponudnik kvalificira na javno 
dražbo, mora izpolnjevati pogoje in zahteve, kot so opre-
deljeni v poglavjih A.7.1 in A.7.2 razpisne dokumentacije 
tega javnega razpisa.

3.2 Najmanjše število ponudnikov
Da se javna dražba lahko izvede, se morata nanjo 

uvrstiti vsaj dva ponudnika. V primeru, da izrazi interes 
samo en ponudnik, mu bo blok dodeljen po izklicni ceni. 
Javno dražbo vodi predsednik komisije iz drugega od-
stavka 37. člena ZEKom-1 ali njegov namestnik (prvi 
odstavek 45. člena ZEKom-1).

3.3 Najnižji znesek plačila za učinkovito rabo ome-
jene naravne dobrine in način plačila

Agencija je najnižji znesek plačila za učinkovito 
rabo omejene naravne dobrine določila s soglasjem 
Vlade Republike Slovenije, ki ga je ta podala v sklepu 
št. 38100-4/2020/8 z dne 26. 11. 2020. Z navedenim 
sklepom je Vlada Republike Slovenije potrdila najniž-
ji znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne 
dobrine in način plačila. Upoštevaje navedeno, najnižji 
znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne do-
brine (izklicna cena) znaša, kot navaja spodnja tabela:
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Tabela 3: Izklicne cene na blok

Oznaka 
bloka

Št. blokov Velikost 
bloka

Frekvence Obdobje dodelitve 
radijskih frekvenc

Posebne 
obveznosti

Izklicna cena

BAP 1 2 x 3 MHz 733–736 MHz v paru 
s 788–791 MHz

15 let DA 220.000 EUR

V skladu z določili drugega odstavka 47. člena 
ZEKom-1 se upravni postopek uvede šele potem, ko 
bo dražitelj, ki bo na javni dražbi uspel, plačal plačilo za 
učinkovito rabo omejene naravne dobrine. Ponudnik, ki 
mu bo Agencija z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc 
dodelila v uporabo radijske frekvence, ki so predmet 
javnega razpisa, bo moral končni znesek plačila za učin-
kovito rabo omejene naravne dobrine poravnati v enkra-
tnem znesku, v roku 15 dni od vročitve pisnega sklepa 
iz šestega odstavka 45. člena ZEKom-1.

Dražitelju, ki bo na dražbi uspel, bo izdan prej ome-
njeni pisni sklep, v katerem bo naveden frekvenčni blok, 
ki ga je v okviru javne dražbe pridobil, ter višina in način 
plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine.

3.4 Podrobnejša pravila za izvedbo javne dražbe
3.4.1 Splošno
Predmet javne dražbe je konkretni parni blok 

2x3 MHz v 700 MHz M2M pasu z oznako BAP. Javne 
dražbe se lahko udeležijo ponudniki, ki jim bo izdan 
sklep o izbiri dražitelja. V primeru, da bodo na dan začet-
ka dražbe veljali posebni ukrepi, povezani s pandemijo 
COVID-19 (npr. omejeno zbiranje ljudi), bo dražba še 
vedno potekala v prostorih Agencije, oddajale se bodo 
neposredne pisne ponudbe, komunikacija razpisne ko-
misije z dražitelji pa bo potekala preko spletne aplikacije.

3.4.2 Razpoložljivi bloki
1. Skupaj je na javni dražbi na voljo blok BAP (glej 

Tabelo 3).Tabela prikazuje:
– oznako bloka,
– velikost bloka,
– navedbo, da ima posebne obveznosti,
– obdobje podelitve,
– ustrezno frekvenčno območje,
– ceno bloka.
2. Javna dražba se opravi z neposrednimi pisnimi 

ponudbami.
3. Javna dražba se v prostoru, kjer se nahaja raz-

pisna komisija, snema.
4. Pri vodenju javne dražbe in vzdrževanju reda na 

njej ima predsednik komisije, ki vodi javno dražbo, ali 
njegov namestnik, pooblastila uradne osebe v upravnem 
postopku v zvezi z vodenjem javne obravnave.

5. Pred ugotovitvijo najvišje ponudbe je potrebno 
dražiteljem vsaj enkrat omogočiti, da izenačijo ponudbo, 
sicer bo ta ponudba ugotovljena in s sklepom razglaše-
na za najvišjo.

6. Najnižja ponudba mora znašati vsaj višino izklic-
ne cene. Najmanjši dvig ponudbe za učinkovito rabo 
omejene naravne dobrine na javni dražbi ne sme biti 
nižji od 10.000,00 EUR.

7. Javna dražba se vsak dan praviloma začne ob 
8:30 in traja najkasneje do 18:00 ob delovnih dneh.

8. Vsak krog draženja traja predvidoma 30 minut 
– 15 minut za dražitelje, da oddajo svojo ponudbo, in 
15 minut za komisijo, da prebere oddane ponudbe ter 
pozove dražitelje, ki so oddali nižjo ponudbo od najvišje, 
da lahko zvišajo ponudbo.

9. Po 5. krogu draženja sledi 15 minut, po 10. krogu 
pa 30 minut odmora. Enako velja za 15. in 20. krog ter 
nadaljnje kroge v enakem zaporedju.

10. Vsak dražitelj ima pravico do enega podaljšanja 
kroga in enega odmora. Podaljšanje kroga traja 60 mi-
nut, odmor pa 30 minut. Dražitelj ju uveljavi z dvigom 
kartona za podaljšanje kroga oziroma za odmor, v pri-
meru posebnih ukrepov pa se zahtevo vpiše v klepet 
v aplikaciji za komuniciranje dražbene komisije (Chat).

11. Komisija lahko vnaprej objavi podrobnosti pred-
videnega razporeda dražbenih krogov.

3.4.3 Postopek javne dražbe
12. Dražitelj zapiše ponudbo za blok na list, ki je 

označen za posamezen krog, in ga vloži v posebno 
ovojnico. Zvišanje ponudbe mora biti v skladu s točko 6 
in ne sme biti nižje od 10.000,00 EUR in mora biti zao-
kroženo na celo število EUR, sicer ponudba ni veljavna 
in se dražitelja izloči iz nadaljnjega draženja. Dražitelj 
mora ovojnico s ponudbo oddati predstavniku Agencije 
v roku 15 minut od začetka kroga draženja.

13. Predsednik komisije ali njegov namestnik odpre 
ovojnice in prebere ponudbe ter ugotovi najvišjo ponud-
bo v določenem krogu.

14. Predsednik komisije oziroma njegov namestnik 
pozove ostale dražitelje, ki so sodelovali v tem krogu in 
oddali veljavno ponudbo v skladu s točko 12, ali želijo 
višati najvišjo ugotovljeno ponudbo.

15. Dražitelj, ki želi višati najvišjo ponudbo iz 13. toč-
ke, to sporoči z dvigom roke oziroma sporočilom v klepe-
tu, in sicer pred iztekom 5-minutnega roka po pozivu iz 
točke 14. Ta dražitelj mora v naslednjem krogu v skladu 
z 12. točko podati višjo ponudbo kot je bila najvišja v prej-
šnjem krogu, sicer bo izločen iz nadaljnjega draženja.

16. Če je najvišja ponudba samo ena in v tem času 
nihče od dražiteljev z dvigom roke ne sporoči namena 
dviga ponudbe, predsednik komisije oziroma njegov na-
mestnik razglasi dražitelja z najvišjo ponudbo.

17. V primeru, da je več dražiteljev ponudilo enako 
najvišjo ponudbo, se ponovi postopek iz točke 12.

18. V primeru, da noben dražitelj ne zviša ponudbe 
kljub ponovljeni točki 12, se uspešnega dražitelja določi 
z žrebom. Imena dražiteljev, ki so bili zainteresirani za 
enako najvišjo ponudbo, se napiše na liste in se vsake-
ga posebej vloži v ovojnico. Ovojnice se zmeša in pred-
sednik komisije oziroma njegov namestnik izžreba eno 
ovojnico, v kateri je ime uspešnega dražitelja.

19. Postopek dražbe se konča, ko predsednik ko-
misije oziroma njegov namestnik za blok, ki je predmet 
tega javnega razpisa, ugotovi najvišjo ponudbo.

3.4.4 Nedovoljeno dogovarjanje in preprečevanje 
izrivanja konkurence

20. Če predsednik komisije ali njegov namestnik 
med javno dražbo glede na potek licitiranja ugotovi, da 
sta se dva ali več dražiteljev dogovorili o načinu licitira-
nja ali njegovem rezultatu oziroma licitirajo usklajeno, te 
dražitelje izloči iz javne dražbe ter o tem izda pisni sklep. 
Zoper ta sklep pritožba ni možna.

21. Če dva ali več dražiteljev skušajo z dvigovanjem 
cen izriniti tretjega dražitelja, lahko predsednik komisije 
ali njegov namestnik prekine javno dražbo in direktorju 
Agencije predlaga, da predmetni javni razpis z javno 
dražbo razveljavi. Sklep o razveljavitvi javnega razpisa 
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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3.4.5 Zaključek dražbe
22. Ob zaključku javne dražbe predsednik razpi-

sne komisije pripravi poročilo, v katerem so navedeni 
rezultati javne dražbe. V skladu s pravili javne dražbe in 
šestim odstavkom 45. člena ZEKom-1 bo dražitelj, ki bo 
na dražbi uspel, najkasneje v roku 10 dni po zaključku 
javne dražbe s sklepom obveščen o višini plačila za 
učinkovito rabo omejene naravne dobrine.

23. Dražitelj, ki bo na javni dražbi uspel, bo moral 
znesek za učinkovito rabo omejene naravne dobrine 
plačati v enkratnem znesku v roku 15 dni od prejema 
pisnega sklepa. O tem mora Agenciji predložiti potrdilo 
o plačilu (s številko transakcijskega računa in sklicem).

24. Na predmetnem javnem razpisu bo izbran tisti 
dražitelj, ki bo na javni dražbi uspel in v predpisanem 
roku plačal plačilo za učinkovito rabo omejene naravne 
dobrine (deveti odstavek 45. člena ZEKom-1).

4 Rok in način predložitve ponudb
Ne glede na način pošiljanja, morajo ponudbe pri-

speti na naslov Agencije: Agencija za komunikacijska 
omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 
Ljub ljana, do 13. 1. 2021 do 10. ure.

Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na na-
slov Agencije ali jih predložijo osebno, na vložišču Agen-
cije, vsak delovni dan od 9. do 11. ure v sredo tudi od 13. 
do 14. ure, oziroma zadnji dan roka do 10. ure. Uradna 
oseba Agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo 
pri osebni dostavi izdala potrdilo o prejemu ponudbe.

Podrobnejše informacije za pripravo ponudbe se 
nahajajo v razpisni dokumentaciji.

5 Javno odpiranje
Javno odpiranje ponudb bo potekalo v sejni sobi na 

sedežu Agencije: Agencija za komunikacijska omrežja 
in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljub-
ljana, dne 13. 1. 2021 ob 14. uri po lokalnem času kraja 
sedeža Agencije.

Podrobnejše informacije v zvezi z javnim odpira-
njem se nahajajo v razpisni dokumentaciji.

6 Razpisna dokumentacija
Ponudnik, ki se prijavlja na predmetni javni razpis, 

mora oddati ponudbo, pripravljeno v skladu s tem skle-
pom in razpisno dokumentacijo.

Razpisna dokumentacija podaja podrobnejše infor-
macije v zvezi s tem javnim razpisom in posameznimi 
točkami predmetnega sklepa o uvedbi javnega razpisa.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih 
straneh Agencije: www.akos-rs.si.

7 Sprememba ali dopolnitev sklepa o uvedbi javne-
ga razpisa in razpisne dokumentacije

Agencija lahko spremeni predmetni sklep, ob tem 
pa mora glede na obseg sprememb v sklepu odločiti 

tudi o podaljšanju roka za oddajo ponudb. O vsaki spre-
membi bodo enakopravno in pregledno obveščeni vsi 
zainteresirani ponudniki. Morebitni novi sklep bo Agen-
cija objavila v Uradnem listu Republike Slovenije najpo-
zneje sedem dni pred potekom roka, ki je bil določen za 
oddajo ponudb (šesti odstavek 38. člena ZEKom-1), ter 
na spletni strani Agencije www.akos-rs.si.

Agencija si pridržuje pravico do spremembe ali do-
polnitve razpisne dokumentacije. Razpisna dokumen-
tacija se v takem primeru spremeni oziroma dopolni 
z objavo spremembe oziroma dodatka na spletni strani 
Agencije, vendar najkasneje do 3. 1. 2021. V primeru 
dodatkov k razpisni dokumentaciji je ponudnik dolžan 
slednje v celoti upoštevati pri oblikovanju svoje ponud-
be.

8 Razveljavitev javnega razpisa: Agencija si pridr-
žuje pravico, da kadarkoli do izdaje odločbe o dodelitvi 
radijskih frekvenc na podlagi javnega razpisa, javni raz-
pis razveljavi. Sklep o razveljavitvi javnega razpisa se 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

9 Dodatne informacije in kontaktna oseba
Interesent, ki želi kakršnokoli pojasnilo v zvezi 

z razpisno dokumentacijo, postopkom javnega razpi-
sa ali predmetom javnega razpisa, mora to zahtevati 
izključno v pisni obliki in slovenskem jeziku. Pisno 
zahtevo naslovi na Agencijo (Agencija za komunika-
cijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Ste-
gne 7, 1000 Ljub ljana) s pripisom »Pojasnila v zvezi 
z javnim razpisom za dodelitev radijskih frekvenc 
za zagotavljanje poslovno kritičnih komunikacij M2M 
preko namenskih omrežij v radiofrekvenčnem pasu 
700 MHz (733–736 MHz/788–791 MHz)« oziroma na 
elektronski poštni naslov: info.box@akos-rs.si. Na-
vedeno podrobneje definira razpisna dokumentacija 
tega javnega razpisa v poglavju B. Pojasnila k razpi-
sni dokumentaciji.

Za dodatne informacije v zvezi z načinom zahte-
vanja in podajanja pojasnil je kontaktna oseba Želj-
ko Smiljanić (tel. 01/583-63-00 in elektronski naslov: 
zeljko.smiljanic@akos-rs.si).

10 Rok za izdajo odločb o dodelitvi radijskih fre-
kvenc: Agencija bo izdala odločbo o dodelitvi radij-
skih frekvenc ob upoštevanju določil glede roka, kot 
je opredeljen v 49. členu ZEKom-1, ob pogoju, da je 
uspešni dražitelj poravnal znesek za učinkovito rabo 
omejene naravne dobrine. Odločbo o dodelitvi radij-
skih frekvenc bo Agencija izdala najkasneje v 30 dneh 
po plačilu zneska za učinkovito rabo omejene naravne 
dobrine.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve 
Republike Slovenije
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Izvršbe

VL 44781/2020 Os-3300/20
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 

v Ljub ljani, opr. št. VL 44781/2020 z dne 19. 6. 2020, 
je izvršitelj Simon Jović 16. 9. 2020 opravil rubež ne-
premičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer 
dvosobno stanovanje v izmeri 56,26 m2, ki se nahaja 
v 3. nadstropju stanovanjskega bloka, na naslovu Ulica 
Franca Benedičiča 2B, Jesenice, številka stavbe 2154, 
last dolžnice Jagode Furtule, v korist upnika Stanovanj-
sko podjetje, d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem, 
zaradi izterjave 133,85 EUR s pripadki.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 20. 10. 2020

VL 95252/2019 Os-3360/20
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 

v Ljub ljani, VL 95252/2019 z dne 17. 10. 2019, je izvr-
šiteljica Simona Erlač 15. 9. 2020 opravila rubež nepre-
mičnine, ki še ni vpisana v zemljiško knjigo – stanovanja 
št. 22 na naslovu Prešernova ulica 10, Maribor, v izmeri 
63,04 m2, last dolžnika Erika Marguča, Prešernova 10, 
Maribor, do 1/2 celote, v korist upnika Staninvest d.o.o., 
Gregorčičeva 19, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Alen 
Naglič, Mestni trg 10, Slovenske Konjice, zaradi izterja-
ve denarne terjatve 348,27 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 11. 2020

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

0246 Z 84/2019 Os-3268/20
Izvršilna zadeva upnice Republike Slovenije, Gre-

gorčičeva ulica 20, Ljub ljana, ki jo zastopa zak. zast. 
Državno odvetništvo Republike Slovenije, Ferrarska 
ulica 5B, Koper - Capodistria, proti dolžniku Giuseppeju 
Bordon, Esplandde 32, Jacobs Well, zaradi izterjave 
4.640,28 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Kopru je s sklepom opr. št. 
Z 84/2019 z dne 4. 11. 2020 dolžniku Giuseppeju Bor-
donu, ki je neznanega bivališča, postavil začasnega 
zastopnika, odvetnika Nevia Kofola iz Kopra.

Začasni zastopnik je bil dolžniku postavljen na pod-
lagi prvega odstavka 82. člena v zvezi s 4. točko drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju), ki določa, 
da sodišče postavi začasnega zastopnika, če je prebi-
vališče tožene stranke, ki nima pooblaščenca, neznano.

Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal v postopku 
vse do takrat, dokler stranke ali njihovi pooblaščenci ne 
nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristo-
jen za socialne zadeve, ne sporoči, da je toženi stranki 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 11. 2020

Objave sodišč

II N 167/2020 Os-3230/20

Okrožno sodišče v Kranju je po okrožnem sodni-
ku Gregorju Berdenu, v nepravdni zadevi predlagate-
lja Državno odvetništvo Republike Slovenije, Zunanji 
oddelek v Kranju, Bleiweisova 20, Kranj, zanj Blaž 
Božnar, kandidat za državnega odvetnika, zoper na-
sprotnega udeleženca Ermina Kukić, naslov neznan, 
ob udeležbi: 1. mld. Alen Kukić, Studor v Bohinju 31, 
Srednja vas v Bohinju, in 2. Renata Triplat, Krnica 34, 
Zgornje Gorje, zaradi določitve preživnine, na podlagi 
82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljeva-
nju: ZPP), v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem 
postopku (v nadaljevanju: ZNP-1), postavilo nasprotne-
mu udeležencu Erminu Kukiću, neznano prebivališče, 
začasno zastopnico odvetnico Darjo Bajželj, Cankar-
jeva 4, Kranj.

Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je 
postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zasto-
pnika nasprotnega udeleženca.

Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica 
od dneva postavitve in vse do takrat, dokler nasprotni 
udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred 
sodiščem oziroma dokler organ za socialne zadeve ne 
sporoči sodišču, da mu je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 10. 2020

I N 400/2020 Os-2902/20

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višji pravosodni 
svetovalki Manci Ambrožič, v nepravdni zadevi predla-
gateljice Metke Bahlen Okoli, Kvedrova cesta 3, Ljub-
ljana, zoper nasprotnega udeleženca: Panteleon Chi-
nedu Okoli, dejanski naslov neznan, zaradi razveze 
zakonske zveze, o imenovanju začasne zastopnice, dne 
15. 9. 2020 sklenilo:

Za začasno zastopnico se imenuje odvetnica Re-
nata Jakopanec Levart, Dunajska cesta 21, Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 15. 9. 2020

II N 843/2020 Os-3229/20

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višji pravosodni 
svetovalki Nadji Lebar, v nepravdni zadevi predlagate-
lja Jožeta Gačnik, Črešnjice 23, Otočec, ki ga zastopa 
Škerlj, odvetniška pisarna d.o.o. iz Novega mesta, zoper 
nasprotnega udeleženca: 1. Andreja Budisavljević Gre-
gorčič, Podgorica pri Podtaboru 6, Grosuplje, in 2. Žiga 
Budisavljević, naslov neznan, o postavitvi začasnega 
zastopnika, 29. 10. 2020 sklenilo:

Za začasnega zastopnika drugega nasprotnega 
udeleženca se imenuje odvetnika Vasja Jesenka, Ko-
lodvorska ulica 14A, Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 29. 10. 2020

VL 82805/2019 Os-3349/20

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Javno 
podjetje JP VOKA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 
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Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. Krištof Mlakar, proti 
dolžniku Jasminu Šahinpašić, Mesarska cesta 4, Ljub-
ljana, ki ga zastopa zak. zast. odv. Suzana Kundija, 
Tavčarjeva ulica 10, Ljub ljana – dostava, zaradi izterjave 
40,82 EUR, sklenilo:

Dolžniku Jasminu Šahinpašić, Mesarska 
cesta 4, Ljub ljana, 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 odv. Suzana 
Kundija, Tavčarjeva ulica 10, Ljub ljana.

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 5. 11. 2020

II N 226/2019 Os-3340/20
Okrožno sodišče v Novem mestu je v nepravdni 

zadevi opr. št. II N 226/2019 predlagatelja Matjaža Ra-
dešček, Bršljin 6, Novo mesto, ki ga zastopa Odvetniška 
pisarna Štamcar d.o.o. iz Novega mesta, zoper naspro-
tnega udeleženca: 1. ml. Melisa Radešček, Bršljin 6, 
Novo mesto, ki jo zastopa skrbnik za poseben primer 
CSD DBK, 2. Maja Dolinar, Bršljin 6, Novo mesto, in 
3. Yassine El Hanafi, 156 Groupe 2 B.M.O., Ma – 50000 
Meknes, Maroko, zaradi izpodbijanja in ugotovitve oče-
tovstva, na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku v zvezi z 42. čle-
nom ZNP-1, tretjemu nasprotnemu udeležencu zaradi 
nezmožnosti vročitve sodnih pisanj postavilo začasno 
zastopnico Majdo Štrasner, odvetnico v Novem mestu, 
Jerebova ulica 4, 8000 Novo mesto.

Začasna zastopnica bo zastopala interese tretjega 
nasprotnega udeleženca v nepravdni zadevi vse do-
tlej, dokler se ne ugotovi njegovo prebivališče oziroma 
dokler ta ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred 
sodiščem.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 16. 11. 2020

I 389/2019 Os-3293/20
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku izvršilni 

postopek na predlog upnika Ledava, Investicije, d.o.o., 
Cesta v Mestni log 1, Ljub ljana, ki ga zastopa Luka 
Inkret, odvetnik v Ljub ljani, zoper dolžnika Seada Zilić, 
Maistrova ulica 19, Šentilj v Slovenskih goricah, zaradi 
izterjave 3.845.378,20 EUR s pripadki.

V predmetni izvršilni zadevi je sodišče s sklepom 
I 389/2019 z dne 9. 11. 2020 na predlog upnika v skladu 
s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ dolžniku Seadu Ziliću po-
stavilo začasnega zastopnika – odvetnika Martina Graja, 
Ulica heroja Lacka 10, Ptuj.

Na podlagi 83. člena ZPP ima začasni zastopnik 
v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in 
dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti 
pa ima od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dol-
žnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 9. 11. 2020

In 133/2014, In 17/2015, In 40/2015, I 238/2018 
Os-3144/20

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v izvr-
šilni zadevi upnika: 1. Javni sklad Republike Slove-
nije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, matič-
na št. 5940117000, davčna št. 92466834, Škrabčev 
trg 9, Ribnica, ki ga zastopa odvetniška družba Ko-
čevar in Kvaternik o.p., d.o.o., Metelkova ulica 15, 
Ljub ljana, proti dolžnici Sonji Zobec Assandri, EMŠO 
0506967506142, Bonini 14, Koper, zaradi izterjave: 
3.311,34 EUR s pp, upnika: 2. Republika Slovenija, 
matična št. 5854814000, davčna št. 17659957, Gregor-
čičeva ulica 20, Ljub ljana, ki ga zastopa Državno od-
vetništvo, Zunanji oddelek v Celju, proti dolžnici Sonji 
Zobec Assandri, EMŠO 0506967506142, Bonini 114, 
Koper, zaradi izterjave: 26.262,71 EUR s pp, upni-
ka: 3. Mihael Jovan, EMŠO 2908963500962, Krtina 
53/c, Dob, ki ga zastopa odvetniška družba Bukovec 
d.o.o., Kidričeva ulica 25, Celje, proti dolžnici Sonji 
Zobec Assandri, EMŠO 0506967506142, Bonini 114, 
Koper, zaradi izterjave: 40.000,00 EUR s pp in upni-
ka: 4. Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, Aškerčev 
trg 11, Šmarje pri Jelšah, proti dolžnici Sonji Zobec 
Assandri, EMŠO 0506967506142, Bonini 114, Koper, 
zaradi izterjave: 100,00 EUR s pp, dne 29. 9. 2020 
sklenilo:

Alexu Assandriju se na podlagi 5. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) 
v zvezi s 15. členom in 181. členom Zakona o izvršbi in 
zavarovanju (ZIZ) postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Mar-
jan Aleksić, Strma cesta 1a, Rogaška Slatina.

Začasni zastopnik bo zastopal Alexa Assandrija vse 
dotlej, dokler oseba 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 Šmarju pri Jelšah
dne 29. 9. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 390/2020 Os-3289/20
Savo Pasarit, roj. dne 22. 2. 1935, z zadnjim pre-

bivališčem Kastelec 14, Črni Kal, ki je umrl dne 21. 7. 
2020 in ni zapustil oporoke.

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

V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče na pod-
lagi spisovnih podatkov in opravljenih poizvedb ugoto-
vilo, da je zapustnik umrl samski, brez otrok. Sodišču 
je nadalje znano, da je bil zapustnik sin Alojza in Ma-
rije Pasarit, ki sta oba že pokojna. Sodišču niso znani 
drugi upravičenci do dedovanja, in sicer drugi dediči 
II. dednega reda (zapustnikovi bratje in sestre ter nji-
hovi potomci) oziroma v primeru njihovega neobstoja 
dediči III. dednega reda (zapustnikovi dedi in babice 
ter njihovi potomci).

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

Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 11. 2020
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D 80/2018 Os-3139/20

Okrajno sodišče v Litiji, Jerebova 6, 1270 Liti-
ja, v zapuščinski zadevi po pokojni Naci Splitter, roj. 
18. 8. 1957, umrla 23. 2. 2018, nazadnje stan. Grbinska 
cesta 68A, Litija, sodišče za potrebe izdaje sklepa o de-
dovanju izdaja oklic neznanim dedičem in dedičem, ka-
terih prebivališče je neznano/vročitev ni mogla opraviti.

Po doslej znanih podatkih je bila zapustnica ob smr-
ti poročena z Gustsavom Ottom Splitterjem Siegfriedom, 
ki pa je umrl v tujini, v Avstriji, dne 6. 5. 2018. Ker sodi-
šče ob dediču, ki se je priglasil k dedovanju, ne ve, ali je 
zapustnica imela še kakšne druge potomce oziroma je 
sodišču tudi prebivališče Philippa in Stephana Splitterja 
neznano in se vročitev slednjima ni mogla opraviti, so-
dišče objavlja ta oklic.

S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče po 
pokojni, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega 
leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani 
sodišča in v Uradnem listu RS. Prav tako poziva oba na-
vedena v prejšnjem odstavku, da se zglasita na sodišču 
ali podata dedno izjavo.

Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 16. 10. 2020

D 126/2020 Os-3140/20

Okrajno sodišče v Litiji, Jerebova 6, 1270 Litija, 
v zapuščinski zadevi po pokojni Frančiški Zajc, roj. 5. 6. 
1953, umrla 31. 7. 2020, nazadnje stan. Kresnice 82, 
Kresnice, sodišče za potrebe izdaje sklepa o dedovanju 
izdaja oklic neznanim dedičem.

Po doslej znanih podatkih je bila zapustnica ob 
smrti samska in je zapustila sestrične, Frančiško Zajc, 
Jožefo Zajc in Ano Ribnikar, vse po pokojnem stricu 
Mlakar Jožetu, ki pa so se dedovanju po pokojni od-
povedale. Ali je zapustnica imela še kakšne potomce 
sodišču ni znano.

S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče po 
pokojni, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega 
leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani 
sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 16. 10. 2020

II D 3496/2019 Os-3038/20

V zapuščinski zadevi po pokojnem Petru Engelber-
tu Ilovarju, rojenem 15. 2. 1941, EMŠO 1502941500713, 
umrlem 17. 10. 2019, nazadnje stanujočem na naslovu 
Glinškova ploščad 11, Ljub ljana, državljanu Republike 
Slovenije, je naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.

Zapustnik ni napravil oporoke. Ob smrti naj bi bil 
poročen z Anko Joklić, vendar sodišče z več podatki 
o tej osebi ne razpolaga, saj je bila zakonska zveza med 
zapustnikom ter Anko Joklić sklenjena v sedemdesetih 
letih, pri čemer po navajanju zapustnikovega sina Ro-
berta Ilovarja med njima zadnjih petdeset let ni obstajala 
življenjska skupnost.

Ker sodišče ne razpolaga z vsemi potrebnimi podat-
ki, katere osebe še pridejo v poštev kot zakoniti dediči, 

na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva 
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podla-
gi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku 
enega leta od objave tega oklica na spletni strani, na 
sodni deski naslovnega sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 30. 9. 2020

D 276/63 Os-3124/20
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi postopek za iz-

dajo dodatnega sklepa o dedovanju po dne 13. 4. 1963 
umrlem Gruden Jožefu, pok. Matevža, roj. 4. 6. 1909, 
z zadnjim stalnim prebivališčem Kal nad Kanalom 181.

Kot zakonita dedinja po zapustniku bi prišla v po-
štev zap. hčerka Gruden Valerija, poročena Humar, ki 
naj bi se leta 1967 odselila v Gorico, Italija, njeno pre-
bivališče pa sodišču ni znano oziroma njeni potomci, ki 
sodišču tudi niso znani.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo 
tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, 
sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo 
o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolaga-
lo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju, ZPVAS 
in ZAgrS in odločilo o zapuščini na osnovi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 10. 2020

D 376/2019 Os-3155/20
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po umrli Uršulini Kralj (tudi Uršula), pok. Martina, 
roj. 7. 10. 1856, Solkan 91, ki je bila na podlagi sklepa 
Okrajnega sodišča v Novi Gorici, opr. št. IN 36/2018 
z dne 26. 4. 2019, razglašena za mrtvo, kot datum smrti 
pa se šteje 8. 10. 1926.

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

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

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Re-
publiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustničine dolgove.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 10. 2020

D 360/2019 Os-3156/20
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski 

postopek po umrli Pavli Kosera (tudi Masera oziroma 
Mašera), roj. Pečenko, roj. 25. 10. 1883, neznanega 
prebivališča, ki je bila na podlagi sklepa Okrajnega 
sodišča v Novi Gorici, opr. št. IN 28/2018 z dne 25. 4. 
2019, razglašena za mrtvo, kot datum smrti pa se šteje 
26. 9. 1957.

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



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 180 / 4. 12. 2020 / Stran 2501 

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

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Re-
publiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustničine dolgove.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 10. 2020

D 86/2019 Os-3150/20
V zapuščinski zadevi po pokojnem po dne 16. 12. 

1953 umrlem Alojzu Pircu, roj. 14. 12. 1891, naza-
dnje stan. Arto 6, p. Studenec, ki se vodi pod opr. št. 
D 86/2019 Okrajnega sodišča v Sevnici, gre za zapu-
ščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega 
odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja 
oklic neznanim upnikom.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, podat-
ke o zapustnikovih obveznostih in v šestih mesecih od 
dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez 
dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedi-
čev v skladu z določbami 142.b člena ZD.

Na podlagi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, 
da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
dediča: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku 
in (2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapu-
ščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik 
priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja 
zapuščine brez dedičev.

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

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 20. 10. 2020

III D 163/2017 Os-3358/20
Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek 

po pok. Francu Vatovcu, pok. Štefana, rojenega 13. 3. 
1886, z zadnjim bivališčem Slope 35, p. Kozina, ki je 
umrl dne 12. 3. 1969 v Banja Luki, v zemljiški knjigi vpi-
san kot Franc Vatovec, Slope 35, 6240 Kozina.

Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh zapustni-
kovih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne 
dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica 
v Uradnem listu RS in oklica na sodni deski tukajšnjega 
sodišča, zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadalje-
valo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 23. 11. 2020

D 139/2020 Os-3141/20
Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku za-

puščinski postopek po pokojni Veroniki Polšak, hčerki 
Martina, rojeni dne 2. 1. 1937, državljanki Republike 
Slovenije, vdovi, nazadnje stanujoči Ulica Dušana Kve-
dra 24, Šentjur, umrli dne 4. 8. 2020.

Dedinja I. dednega reda se je odpovedala dediščini, 
sodišču pa ni znano, ali je po zapustnici kaj dedičev II. 
oziroma III. dednega reda, zato s tem oklicem poziva 
osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se 
čim prej, najkasneje pa v roku 1 leta od objave tega 
oklica na sodni deski sodišča, spletni strani sodišča in 
v Uradnem listu RS, priglasijo sodišču.

Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 19. 10. 2020

D 5/2020 Os-3131/20

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni 
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi 
po pok. Dvoršak Dragu, roj. 14. 9. 1968, nazadnje stalno 
stanujočemu Gostinca 10, Podčetrtek, umrlem 15. 12. 
2019, v skladu s prvim in drugim odstavkom 130. člena, 
prvim odstavkom 131. člena in 206. členom Zakona 
o dedovanju (ZD), dne 26. 6. 2020 sklenilo:

Objavi se oklic neznanim dedičem, ki imajo pravico 
do dediščine po pokojnem Dvoršak Dragu, naj se pri-
glasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.

Vabilo z oklicem neznanim dedičem po pokojnem 
Dvoršak Dragu se po pravnomočnosti tega sklepa ob-
javi za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko 
tukajšnjega sodišča.

Za začasno skrbnico neznanim dedičem po po-
kojnem Dvoršak Dragu se postavi Veronika Kitak Jug, 
delavka tukajšnjega sodišča.

Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče 
v zapuščinskem postopku.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 26. 6. 2020

Oklici pogrešanih

II N 100/2020 Os-3323/20

Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku nepravdni 
postopek predlagateljice Bernarde Juvan, Milje 55, Viso-
ko, ki jo zastopa notarka Marija Murnik iz Kranja, zaradi 
razglasitve pogrešanega Janeza Čebula, roj. 9. 8. 1885, 
Voklo, Šenčur, za mrtvega.

Pogrešanega zastopa skrbnik za posebni primer 
Damir Raković, odvetnik v Kranju, Koroška cesta 21, 
Kranj.

Pogrešanega se poziva, da se v roku 3 mesecev po 
objavi tega oklica oglasi sodišču, prav tako se pozivajo 
vsi drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporoči-
jo sodišču v 3 mesecih po objavi oklica v Uradnem listu 
RS in na oglasni deski tukajšnjega sodišča.

V primeru, da se pogrešani v danem roku ne bo 
oglasil in tudi ne bo drugih obvestil, ki bi izkazovala, da 
je še živ, bo sodišče po poteku tega roka pogrešanega 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 16. 11. 2020

N 48/2020 Os-3334/20

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 
razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Anto-
na Martina Olenik, nazadnje stan. Brežec 44, Črni Kal, 
sedaj neznanega bivališča, za mrtvega.

Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki 
kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to sporo-
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čijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega 
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanca 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 11. 2020

N 30/2020 Os-3348/20
Pri Okrajnem sodišču v Trbovljah je v teku neprav-

dni postopek predlagateljice Brigite Drgan, Cesta zma-
ge 65D, Zagorje ob Savi, po opr. št. N 30/2020, zaradi 
razglasitve nasprotne udeleženke Marije Golobič, rojena 
dne 8. 3. 1943, z dekliškim priimkom Mihevc, za mrtvo.

Pogrešana Marija Golobič, rojena Mihevc, je imela 
do 3. 9. 1982 prijavljeno stalno prebivališče na naslovu 
Cesta zmage 65, Zagorje ob Savi, do 18. 10. 2007 pa 
na naslovu Rače - Fram, Ulica Ivana Šalamuna 4, ko ji 
je prebivališče prenehalo. Iz arhiva kartotečne evidence 
jugoslovanskih izdanih potnih listov je razvidno, da je 
pogrešana dne 22. 1. 1976 na Generalnem konzulatu 
SFRJ v Torontu, Kanada, vložila vlogo za potni list s pre-
bivališčem 33 Highview Cres, Toronto M6H 2YE, ter da 
ima tudi kanadsko državljanstvo. Dne 23. 8. 1978 pa je pri 
ponovnem zaprosilu za izdajo potnega lista navedla svoj 
priimek Mihevc in naslov 1999 Nelson # 410 B.C. Vanco-
uver, Kanada, ter dne 28. 10. 1980 na generalnem kon-
zulatu SFRJ v Vancouvru z istim naslovom kot leta 1978.

Pogrešano se poziva, da se javi, in vse, ki bi karkoli 
vedeli o njej, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Trbo-
vljah, e-pošta: urad.ojtrb@sodisce.si, z navedbo opr. št. 
N 30/2020, v roku treh mesecev od objave tega oklica, 
sicer bo sodišče po preteku trimesečnega roka pogre-
šano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 23. 11. 2020

Pozivi za predlaganje kandidatov 
za sodnike porotnike

Su 652/2020 Os-3390/20
V skladu z določili drugega in petega od-

stavka 46. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB4 s spremembami in dopolnitvami) pred-
sednica Okrožnega sodišča v Kranju objavlja

poziv
predstavniškim organom občin Bled, Bohinj, Kranj-

ska Gora, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka 
in Tržič,

da predlagajo kandidate za 90 sodnikov porotnikov 
Okrožnega sodišča v Kranju.

Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan 
Republike Slovenije, ki je dopolnil trideset let starosti, 
ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki 
se preganja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno in 
osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne 
oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.

Predloge skupaj z dokazili, da kandidati izpol-
njujejo pogoje za imenovanje, ki jih določa zakon, je 
treba poslati na naslov: Okrožno sodišče v Kranju, 
Urad predsednice, Zoisova 2, 4000 Kranj najkasneje 
do 5. 1. 2021.

Okrožno sodišče v Kranju

Kolektivni delovni spori

X Pd 752/2020 Os-3389/20
Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani na podlagi 

51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih – 
ZDSS-1 obvešča vse zainteresirane stranke, da je uve-
den kolektivni delovni spor med predlagateljem: Sindikat 
vojakov Slovenije, Ob parku 4, Slovenska Bistrica, in na-
sprotnim udeležencem: Republika Slovenija, Ministrstvo 
za obrambo, Vojkova c. 55, Ljub ljana, zaradi: kršitve 
kolektivne pogodbe – izplačilo dodatkov.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci 
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, 
imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek 
51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko 
prijavijo ves čas postopka, na naroku ali s pisno vlogo 
(drugi odstavek 51. člena ZDSS-1).

Pripravljalni in prvi narok za glavno obravnavo je 
razpisan na dan 7. 1. 2021 ob 12.15, razpravna dvorana 
7/III. nadstropje, Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani, 
Resljeva 14, Ljub ljana.

To obvestilo je objavljeno na oglasni deski in na 
spletni strani tega sodišča od dne 30. 11. 2020.

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani
dne 30. 11. 2020
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Drugo preklicujejo

Andrej Rupar s.p., Goriška vas pri Škocjanu 12, 
Škocjan, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu stro-
kovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem 
prometu, št. 605265, izdano na ime Alojz Vdovč, izda-
jatelj Ministrstvo za promet in zveze, leto izdaje 1997. 
gnx-342373

ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje, 
potrdilo za voznika, št. 017172/BGD67-5-4222/2020, 
izdano na ime Brguljak Edis, veljavnost od 24. 9. 2020 
do 31. 10. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnw-342374

ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje, 
potrdilo za voznika, št. 013937/SŠD67-2-1421/2019, iz-
dano na ime Mijatović Dejan, veljavnost od 8. 3. 2019 
do 23. 9. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnv-342375

ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje, 
potrdilo za voznika, št. 013937/SŠD67-7-4523/2016, iz-
dano na ime Pavlović Obrac, veljavnost od 24. 10. 2016 
do 23. 9. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnu-342376

ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje, 
potrdilo za voznika, št. 013937/RB67-2-4052/2020, iz-
dano na ime Petrović Vladan, veljavnost od 15. 9. 2020 
do 24. 9. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnt-342377

ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje, 
potrdilo za voznika, št. 013937/SŠD67-2-1445/2020, iz-
dano na ime Varupa Edin, veljavnost od 9. 3. 2020 do 
23. 9. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slo-
venije. gns-342378

ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje, 
potrdilo za voznika, št. 013937/RB67-3-3994/2019, iz-
dano na ime Vučić Đorđe, veljavnost od 27. 7. 2019 
do 23. 9. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnr-342379

ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje, 
potrdilo za voznika, št. 013937/SŠD67-2-2766/2016, iz-
dano na ime Vučićević Milan, veljavnost od 1. 7. 2016 
do 23. 9. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnq-342380

AVTOTEK KAVŠEK d.o.o., Mrzlo Po-
lje 3A, Ivančna Gorica, potrdilo za voznika, 
št. 014037/SŠD19-2-751/2019, izdano na ime Smail Ša-
kinović, veljavnost od 1. 1. 2018 do 19. 12. 2019, izda-
jatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnj-342387

BORDON SIMON S.P., Spodnje Škofije 124E, Ško-
fije, potrdilo za voznika, št. 014996/RB27-2-1179/2020, 
izdano na ime Ivan Popov, veljavnost od 5. 3. 2020 do 
4. 3. 2021, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slo-
venije. gnf-342366

Dešman Borut, Radmirje 6a, Ljubno ob Savinji, di-
gitalno tahografsko kartico, št. 107050008571002, izdal 
Cetis Celje d.d. gnr-342404

IAT int. d.o.o., Škvarčeva ulica 19, Celje, izvod li-
cence, št. GE010752/08494/004, za vozilo Volvo, reg. 
št. LJ01-MNL. gng-342365

JOŽE BAJSIČ S.P., Tržaška cesta 85, Maribor, potr-
dilo za voznika, št. 014975/SŠD74-2-1525/2019, izdano 
na ime Ibrahimović Bensad, veljavnost od 15. 3. 2019 

Preklici

do 11. 3. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnm-342384

JOŽE BAJSIČ S.P., Tržaška cesta 85, Maribor, potr-
dilo za voznika, št. 014975/SŠD74-2-4310/2019, izdano 
na ime Milutinović Miodrag, veljavnost od 29. 7. 2019 
do 15. 7. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnl-342385

JOŽE BAJSIČ S.P., Tržaška cesta 85, Maribor, potr-
dilo za voznika, št. 011234/SŠD74-2-2381/2016, izdano 
na ime Živadinović Bratislav, veljavnost od 31. 5. 2016 
do 31. 8. 2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnk-342386

JOŽEF BRATOŽ S.P., Orehovica 35, Podnanos, 
izvod licence, št. 015405/001, za vozilo Mercedes 
Benz, reg. št. GO KZ-662, veljavnost do 3. 11. 2022. 
gni-342363

K-TRANS d.o.o., Noršinci pri Ljutomeru 16A, Ljuto-
mer, izvod licence, št. 016980/012, za vozilo Iveco, reg. 
št. MB BK 300K, veljaven do 25. 2. 2025. gnp-342406

KAASS – AVTO d.o.o., Puhova ulica 12, Ptuj, do-
volilnico, št. 1199, oznaka države 070, država BIH. 
gnb-342370

KAASS – AVTO d.o.o., Puhova ulica 12, Ptuj, do-
volilnico, št. 1203, oznaka države 070, država BIH. 
gnz-342371

KAASS – AVTO d.o.o., Puhova ulica 12, Ptuj, do-
volilnico, št. 1214, oznaka države 070, država BIH. 
gny-342372

Kocjančič Boštjan, Bevkova 20, Litija, potrdi-
lo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne uspo-
sobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, 
št. 610080, izdajatelj Ministrstvo za promet in zveze, leto 
izdaje 1997. gne-342367

Komar Silvo, Kotlje 92, Kotlje, izkaznico vojnega ve-
terana, št. 023633, izdana pri UE Ravne na Koroškem. 
gnq-342405

LJUŠTINA d.o.o., Šmarska cesta 5D, Koper - Ca-
podistria, izvod licence, št. 010745/06979/007, za vozilo 
reg. št. KP ZD-985, veljavnost do 7. 6. 2024. gno-342382

LJUŠTINA d.o.o., Šmarska cesta 5D, Koper - Ca-
podistria, izvod licence, št. 010745/06979/001, za vozilo 
reg. št. KP BU-071, veljavnost do 7. 6. 2024. gnn-342383

Miran Brumec s.p., Spodnja Nova 
vas 43, Slovenska Bistrica, potrdilo za voznika, 
št. 014027/SŠD60-2-3531/2018, izdano na ime Klis Ja-
smin. gnc-342369

Peljhan Jožef, Col 68a, Col, digitalno tahografsko 
kartico, št. 1070500019962011, izdal Cetis Celje d.d. 
gnx-342381

SKUPINA EKSTRA OLJE d.o.o., Sokolska ulica 46, 
Maribor, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu stro-
kovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem 
prometu, št. 600895, izdano na ime Ivan Gregurič, izda-
lo Ministrstvo za promet in zveze, leta 1997. gni-342388

SLOTRAK ZIDANŠEK – BOŠTJAN ZIDANŠEK 
s.p., Škedenj 11, Loče pri Poljčanah, potrdilo za voz-
nika, št. 014368/AD61-2-2996/2019, izdano na ime Av-
ramović Miroslav, veljavnost od 20. 5. 2019 do 12. 11. 
2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnh-342389

SLOTRAK ZIDANŠEK – BOŠTJAN ZIDANŠEK 
s.p., Škedenj 11, Loče pri Poljčanah, potrdilo za voznika, 
št. 014368/RB61-2-3425/2018, izdano na ime Đurković 
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Velimir, veljavnost od 10. 7. 2018 do 9. 10. 2018, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gng-342390

SLOTRAK ZIDANŠEK – BOŠTJAN ZIDANŠEK 
s.p., Škedenj 11, Loče pri Poljčanah, potrdilo za voznika, 
št. 014368/RB61-2-2076/2020, izdano na ime Makitan 
Nikola, veljavnost od 11. 5. 2020 do 16. 6. 2020, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnf-342391

SLOTRAK ZIDANŠEK – BOŠTJAN ZIDANŠEK 
s.p., Škedenj 11, Loče pri Poljčanah, potrdilo za voznika, 
št. 014368/BGD61-2-4371/2019, izdano na ime Nikolić 
Ljubiša, veljavnost od 4. 8. 2019 do 27. 5. 2020, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gne-342392

SLOTRAK ZIDANŠEK – BOŠTJAN ZIDANŠEK 
s.p., Škedenj 11, Loče pri Poljčanah, potrdilo za voznika, 
št. 014368/RB61-3-1852/2018, izdano na ime Nikolić Mi-
roslav, veljavnost od 18. 4. 2018 do 21. 3. 2019, izdajatelj 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnd-342393

SLOTRAK ZIDANŠEK – BOŠTJAN ZIDANŠEK 
s.p., Škedenj 11, Loče pri Poljčanah, potrdilo za voz-
nika, št. 014368/SŠD61-2-5141/2019, izdano na ime 
Novaković Milovan, veljavnost od 15. 9. 2019 do 26. 5. 
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnc-342394

SLOTRAK ZIDANŠEK – BOŠTJAN ZIDANŠEK 
s.p., Škedenj 11, Loče pri Poljčanah, potrdilo za voz-
nika, št. 014368/BGD61-2-1224/2019, izdano na ime 
Obradinović Miroslav, veljavnost od 7. 3. 2019 do 31. 12. 
2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnb-342395

SLOTRAK ZIDANŠEK – BOŠTJAN ZIDANŠEK 
s.p., Škedenj 11, Loče pri Poljčanah, potrdilo za voznika, 
št. 014368/RB61-2-1366/2018, izdano na ime Pavlović 
Marko, veljavnost od 13. 3. 2018 do 23. 7. 2019, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnz-342396

SLOTRAK ZIDANŠEK – BOŠTJAN ZIDANŠEK 
s.p., Škedenj 11, Loče pri Poljčanah, potrdilo za voz-
nika, št. 014368/BGD61-2-5459/2019, izdano na ime 
Popović Nemanja, veljavnost od 30. 9. 2019 do 30. 3. 
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gny-342397

SLOTRAK ZIDANŠEK – BOŠTJAN ZIDANŠEK 
s.p., Škedenj 11, Loče pri Poljčanah, potrdilo za voznika, 
št. 014368/RB61-2-1812/2020, izdano na ime Pucarević 
Đorđe, veljavnost od 3. 4. 2020 do 1. 7. 2020, izdajatelj 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnx-342398

SLOTRAK ZIDANŠEK – BOŠTJAN ZIDANŠEK 
s.p., Škedenj 11, Loče pri Poljčanah, potrdilo za voznika, 
št. 014368/BGD61-2-4206/2019, izdano na ime Rajić 
Milan, veljavnost od 24. 7. 2019 do 14. 8. 2019, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnw-342399

SLOTRAK ZIDANŠEK – BOŠTJAN ZIDANŠEK 
s.p., Škedenj 11, Loče pri Poljčanah, potrdilo za voznika, 
št. 014368/BGD61-2-4304/2019, izdano na ime Sekulić 
Ratko, veljavnost od 29. 7. 2019 do 29. 7. 2020, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnv-342400

SLOTRAK ZIDANŠEK – BOŠTJAN ZIDANŠEK 
s.p., Škedenj 11, Loče pri Poljčanah, potrdilo za voz-
nika, št. 014368/BGD61-2-4055/2019, izdano na ime 
Stefanović Goran, veljavnost od 16. 7. 2019 do 24. 1. 
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnu-342401

SLOTRAK ZIDANŠEK – BOŠTJAN ZIDANŠEK 
s.p., Škedenj 11, Loče pri Poljčanah, potrdilo za voznika, 
št. 014368/RB61-2-5621/2019, izdano na ime Šarenac 
Saša, veljavnost od 8. 10. 2019 do 7. 1. 2020, izdajatelj 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnt-342402

SLOTRAK ZIDANŠEK – BOŠTJAN ZIDANŠEK 
s.p., Škedenj 11, Loče pri Poljčanah, potrdilo za voz-
nika, št. 014368/RB61-2-905/2018, izdano na ime Va-
siljević Radomir, veljavnost od 14. 2. 2018 do 23. 7. 
2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gns-342403

ŠUŠTERŠIČ d.o.o., Logatec, Tržaška cesta 33, 
Logatec, izvod licence, št. GE006863/05599/002, za 
vozilo MAN, reg. št. LJ 63-7JL, veljavnost do 8. 7. 2024. 
gnh-342364

Učakar Boris, Krka 55, Krka, potrdilo o uspešno 
opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pri-
dobitev licence v cestnem prometu, št. 618733, izdajatelj 
Ministrstvo za promet, leto izdaje 2006. gnd-342368
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